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1. szám.XII. évfolyam. Rimabánya, 1912. január 1.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. 

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : I Felelős szerkesztő:
SZÉNÁSS Y BÉL A Jólsva, Gömőrm. I MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők. | - hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár: Vadászati főmunkatárs : Előfizetésekét Budapesten elfogad:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K . : Tr a vr í n v rí v m . Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Egyes szám ára 1 K. | Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten. j Múzeum-körút 2-ik szám.

Felhívás.
Kérjük t. előfizetőinket, szíveskedjenek 

előfizetésüket a jelen számhoz csatolt utal
vány felhasználása mellett mielőbb meg
újítani, illetve hátralékaikat beküldeni, mivel 
máskülönben a lap szétküldése körül aka
dályok merülnek fel — Előfizetési ár: 

egy évre 14 korona, 
fé! „ 7

Altiszteknek egy évi előfizetési díj 8 
korona.

1912.
A „Magyar Erdész“ a XX-ik századdal szüle

tett, vele halad s jelen számának megjelenésekor 
a XII-ik évfolyamába lép.

Több mint egy évtized küzdelme s nem 
csüggedő munkaszeretete áll e lap fenntartói 
megett, kik vissza nem riadván az utjukba 
gördített akadályok tömkelegétől, ernyedetlenül 
munkálkodtak annak az épületnek felépítésén, 
mely épületet templomul szánt az önzetlen szak
szeretet a magyar erdészet ügyének. Több egy 
évtizedénél, hogy megszületett e lap, melyet a 
haladni vágyó korszellem s az érvényesülésre 
való törekvés el nem fojtható ösztöne hivott 
életre.

A szakirodalom felkarolása mellett tért nyi
tott az egyéni érvényesülésnek, tisztelte az egyéni 
felfogást, 'felébresztvén az eszmecserét s az 
egészséges vitát életbevágó szakkérdések egész 
özönében.

S ha visszatekintünk e küzdelmes pálya
futás hátrahagyott szakaszára, magunkbaszállván, 
megszólaltatjuk lelkiösmeretünket, e kérlelhe
tetlen bírót, hogy mennyire felelt meg a „Magyar 
Erdész“ a keletkezésekor benne helyezett biza
lomnak, híve maradt-e a felkarolt elveknek, 
követője ama nemes célnak, mely életrekeltésé- 
nek szülőanyja volt: úgy nyugodtan felelhetünk 
a feltett kérdésre, mert az igenlő válaszra a 
teljesített munka megnyugtató önbizalma, a híven 
betöltött hivatás önérzete bátorít.

S ha néha okot is szolgáltatott a „Magyar 
Erdész“ egynémely kifogásra, ha találkozott is 
valaki, kipek nézeteivel talán ellentétbe keve
redtünk, ez nem volt a gyűlölködés és engesz
telhetetlen visszavonás elfojthatatlan emésztő 
tüze, hanem a nézeteltérés kikerülhetlen össze
csapása, mely ellentétes eszközökkel bár, de 
mégis egy cél felé törekszik: erdészetünk s evvel 
együtt szaktársaink érdekeinek felkarolása s a 
boldogulás révébe való kormányzása.

Ellentétek nélkül nincsen vonzalom, ellentétek 
tüzes vitájában tisztázódnak az eszmék; a vas
nak tűz kell, hogy acéllá váljék.

Lehetetlen is azt elképzelni, hogy egy oly 
küzdtéren, ahol a szellemi tornának, a szabad 
vélemény- és ítéletnyilvánításnak tárt ajtókat nyit
nak , ahol szikrát hány az összecsókolódzó vívókar
dok csengő acéla, •— sebesülés ne történjék. 
S megtartván a felkapott hasonlatot: ha kivívni 
indul, legyen ő is elkészülve néhány.jól irány
zott vágásra, mihelyt ügyes ellenfelének fedetlen 
testet mutat. Ilyen vágástól sajgott néha a 
„Magyar Erdész“ teste is, de azért a további
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2 MAGYAR

küzdelemtől él nem állott, folytatta testedző 
mérkőzését megbecsült ellenfeleivel szemben. 
Az ily mérkőzésből nem szokás neheztelő szív
vel távozni, eldobván vívókardot, vértet, keztyüt, 
s a küzdteret soha, vissza nem térési szán
dékkal otthagyni; elcsüggedni, vagy nehez
telni azért, hogy vannak nálunk ügyesebb vívók 
is, gyakorlottabb védők s fölényesebb küzdők ; 
hanem ellenkezőleg, újból és újból összemérni 
a fegyvert, saját edzésünk mellett alkalmat adni 
eddig talán legyőzött ellenfelünknek is, hogy az 
eddiginél nagyobb sikert arasson.

A „Magyar Erdész“ tovább megy a néki ki
jelölt úton, mely út rögös, de tagadhatatlanul 
vonzó tájain által bizton vezeti, szem elől soha 
sem tévesztett célja felé, elvtársainak kicsiny 
bár, de lelkes táborát.

Olvasóinknak, munkatársainknak boldog új
évet!

Az erdők elterjedésének és eloszlásának 
történelmi fejlődéséről.

Közismert tény, hogy a történelem előtti időkben s az 
őskorban a világrészeket majdnem kizárólag őserdők 
fedték, s hogy eme buja tenyészetü rengetegek a népes
ség gyarapodásával és a kultúra fokozatos fejlődésével, 
ennek bölcsőkorától mai fejlettségéig, óriási változásoknak 
voltak alávetve, mely változások szoros összefüggésben 
vannak az emberiség művelődéstörténetével.

Az ősembernek a vadászat és halászat volt az . élet- 
fentartó eleme; az ehez való eszközöket, a fegyvereket, 
az erdőből nyerte. Később a nélkülözhetetlenné vált 
tüzet is csak az erdő táplálhatta, azonfelül lakójának ter
mészetes védelmül szolgált; pillér-építményeihez az 
anyagot szintén az erdő nyújtotta; majd a későbbi idők
ben, midőn az ember az ősfoglalkózásu vadászból állat
tenyésztővé, majd pedig föfdmívelővé vált, a házi állatok 
takarmányát és a mezőgazdasági eszközökhöz szükséges 
anyagot ismét csak az erdőből szerezte meg.

Világos tehát, hogy az erdő az emberiség életmódjára, 
szokásaira, megélhetésére, ellenségei ellen való védeke
zésre, majd művelődésére és haladására, annak bölcső
korától kezdve, főleg életbevágó befolyást gyakorolt az 
emberiség kultúrális fejlődésére, a buja tenyészetü 
tropikus paradicsomföldektől kezdve fel a sarki öv 
fösvény tenyészetü fenyves övéig, de amely silánysága 
mellett is mindenekelőtt lehetővé tette az emberek a magas 
Éjszakon való letelepülését, amennyiben az épületi és 
tüzelő-anyagokhoz juttatta, s lehetővé tette néki az 
Éjszaki övék rideg és zord időjárásával sikeresen szembe-
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szállani, s ezzel egyidejűleg a kultúra elterjedését és 
fejlődését ezen tájakon is- biztosítani.

Amint később a népesség szaporodásával az állat
tenyésztés és földművelés is nagyobb lendületet .vett, 
akkor az §rdő már nem mint elősegítő, hanem lassan
ként sok tekintetben mint akadályozó és gátló tényező 
kezdett szerepelni, amiért is megkezdődtek a nagymérvű 
erdőírtások, melyeknek nyomait ma is sok vidék, sőt 
országok sínylik, s amelyek a többi világrészek őserdői
ben mai napig is javában folynak. A pásztor- és föld- 
mívelő-embernek mindenekelőtt rétekre, legelőkre és 
szántóföldekre volt szüksége, barmainak legeltetése és 
takarmányozása végett; csakhamar felismerték az erdő
talajban szunnyadó hatalmas termő-eret, az őserdőket 
intenzivebb gazdálkodás alá vonták, tarolták és irtották, 
s azok helyén szántóföldeket és réteket létesítettek. 
Minthogy továbbá fejszével ezen irtási munka csak las
san haladhatott, azért a gyorsabb és kevesebb fáradság
gal kecsegtető munkához a tüzet hívták segítségül.

Már Nagy Károly idejéből fenmaradt történelmi ada
tok (Lex Saxonum) bizonyítják, hogy Középeurópában 
a népvándorlások idejétől fogva, terjedelmes erdőirtások 
történtek azon óriási rengetegekben, melyeket a római 
történet és az egykorú földrajzi irók végteleneknek és 
áthatolhatatlanoknak tartottak.

Ezen, mondható kegyetlen , és korlátlan erdőirtások 
egészen a XIV-ik századig nyúlnak, mely időszak alatt 
mindenki tetszése szerint szabadon irthatta az erdőt ott, 
ahol az neki éppen a legalkalmasabb volt. A kiirtott 
területeket pedig sokszor nem állandóan, csak néhány 
évig művelték mezőgazdaságilag, kizsarolták, majd par
lagon hagyták. Ezek, később lassanként önvetényülés 
utján fokozatosan ismét beerdősültek, mindenütt erdők
kel lévén körülvéve.

De nemcsak a mezőgazdasági cél volt oka ezen ter
jedelmes erdőirtásoknak, de vele járt ez magával a népes
ség gyarapodásával is, mint természetes következmény, 
így, ahol a középkorban varosok, falvak keletkeztek, 
ezek kiterjedésével, nagyobbodásával karöltve járt az 
erdő irtása is. Elősegítették ezt az akkori uralkodók és 
kormányok, mert az; irtási engedélyek megadásával a 
települési kedv, az alattvalók száma is hirtelen növeke
dett, evvel az engedély megadásával járó díj, majd pedig 
a hűbér-adó is felszökkent, úgy, hogy az addig semmi 
hasznot sem hajtó őserdőkből folyton emelkedő bevétel
hez jutottak.

Ezen erdőirtásoknak bizonyítékai és késő nyomai 
hazánkban azon erdőfoltok, melyek Dunántúl, a Duna 
mentén, továbbá a Bánságban láthatók, s amelyeken 
legföbbnyire tölgyerdők terülnek el, mint maradványai 
ama ős rengetegeknek, melyek egykor ezen vidékeket 
megszakítás nélkül mértföldekre elborították,

A fenyvesek övében, tehát a magas hegységi erdőknél 
pedik azt látjuk, hogy ezek nagy kiterjedésű rétekkel és 
legelőkkel gyakran vannak megszakítva. Ezek épp úgy 
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bizonyságai a leirt emberi beavatkozásnak, mennyire vál
tozott az jdők folyamán az erdők ős eredeti képe.

Az erdőknek mezőgazdasági területekké való átváltoz
tatása — bár sokkal kisebb mértékben — de mai 
nap is mindennapi dolog.

Az erdőt az elődeink is csak a feltétlen erdőtalajon 
hagyták érintetlenül; ezen erdőknek fentartását a művelt 
államok erdőtörvényei kivétel nélkül már régen meg
követelték és ma is megkövetelik, ellenben nem zárkóztak 
el a nem feltétlen erdőtalaju, tehát mezőgazdasági 
mivelésre alkalmas területek irtásától, amint az nálunk 
is gyakorlatban volt és történik ma is, pl. szőlőtelepítés 
céljából az alföldi homokerdőkb'en. A mezőgazdasági 
okokhoz, mint említők, a telepítések is járultak, s együt
tesen váltak a legnagyobb mérvű erdőpusztításoknak 
rugóivá.

(Folytatjuk.)

A főiskolai oktatás reformja.
n.

Nem felel meg a mai kor követelményeinek vizsga
rendszerünk sem. Pedig a vizsgarendszer a felsőbb okta
tás exponense, a főiskolák jellemét adja meg.

Muzsnay nézetem szerint javaslatában igen szerencsé
sen oldotta meg a vizsgarendszer kérdését. Mindazonáltal 
egyes részletkérdésekben más a véleményem. így nem 
tartom szükségesnek az alapvizsgákat. Azok feleslegesek, 
sőt káros következményük lesz. Igaza van Muzsnaynak, 
hogy így a hallgatók már a vizsgát jóval megelőzőleg 
is foglalkoznak az illető tárgygyal, de viszont, ha a Vizs
gára való komoly készülésre kerül a sdr, akként fog a 
hallgatóság 90% gondolkozni: „hisz ezt már egyszer 
átvettem, vizsgáztam is belőle, elég tehát ha átolvasom.“ 
Miután pedig épp a két .féléven át előadott, tehát az 
erdőgazdaságilag legfontosabb szaktárgyak első feléből 
történnének az alapvizsgák, a hallgatók éppen a főtárgyak
ból állnának a legkisebb tudással vizsgára.

A két szigorlat tantárgyai közül a kereskedelmet és 
szállítást felcserélném. Egyrészt azért, mert a használat- 
és iparműtan a kereskedelemmel egymást szorosan ki
egészítő ismeretkört ölpl fel, s így sokkal előnyösebb 
volna, ha a hallgató e két tárgyból egyidejűleg vizsgáz
hatna. Másrészt a tantárgyaknak Muzsnay javaslata sze
rint való csoportosítása mellett a második szigorlat arány
talanabbá könnyebb volna, mint az első, miután a 
második szigorlat tantárgyainak anyaga összehasonlít
hatatlanul könnyebben emészthető meg, mint az elsőéi. 
Pedig épp ellenkezőleg a második szigorlatnak kellene a 
nehezebbnek lennie, vagy legalább is egyenlőnek az 
elsővel. Az általam ajánlott két tárgy felcserélésével azon
ban helyre állna az egyensúly a két vizsga „nehézségét" 
tekintve.

Muzsnay igen helyesen megszüntetni kívánja a jelen
legi vizsgarendszer legnagyobb anomáliáját: a terminus

hoz kötött vizsgázást. Hiszen az nem is lehet helyes, 
hogy a hallgató vizsgázásra kényszeríttessék, mikor nincs 
elkészülve. A mostani vizsgarendszer mellett, akár el
készült a hallgató a vizsgára, akár nem, akár akart 
vizsgázni, akár nem, neki kell mennie a vizsgának. Meg
történt igen gyakran, hogy egyik-másik hallgató átolvasta 
a tárgyat maximum kétszer s oda állt vizsgázni ; kény
telen szerencsét próbálni, mert nagyobb baj úgyse érheti, 
minthogy megbukik s ugyanaz az eredmény, ha egy
általában nem kísérelné meg a vizsgát. Esetleg még 
kedvez is a szerencse s átmegy. így egyenesen maguk 
a főiskolai rendszabályok késztették a hallgatókat arra, 
hogy ne az életnek, ne a tudásért, hanem az iskolának, 
a vizsgajegyért tanuljanak.

De másfelől a legnagyobb méltánytalanságok történtek 
a mostani kötelező vizsgarendszer mellett. Ugyanis gyak
ran előfordult, hogy a hallgató a vizsga-hónapban meg
betegedett, vagy már az előző hónapban is betegen 
feküdt s így a vizsgán nem jelenhetett meg. Az illető a 
rendszabályok értelmében megbukott, mert a vizsgán 
való meg nem jelenését bukásnak minősítették. S ha 
végül az illetőnek valamely újra hallgatandó tárgya volt: 
a főiskoláról elbocsáttatott. így megtörtént, hogy negyed
éves hallgatók, kik tehát már négy évet töltöttek a fő
iskolán, saját hibájukon kívül a főiskoláról elrelegáltattak.

Azt ugyan senki sem helyeselheti, hogy valamely 
tárgyból ad infinitum lehessen vizsgázni. Bizonyos meg
szorítás feltétlenül szükséges, mert különben egyesek 
addig próbálnának szerencsét, mig végre egyszer részint 
szerencséjük, részint a vizsgáztató professzor könyörülete 
révén át nem csúszhatnak. De hisz nincs is pálya, hol 
10 szer lehetne vizsgázni. Maradjon tehát a jövőre is a 
mostani korlátozás, de csak az tekintessék bukásnak, 
ha a hallgató vizsgára jelentkezik s nem jelenik meg. 
vagy ha eredménytelenül vizsgázik."

Az ujrahallgatásnak sincs jogosultsága. Ha valaki egy 
tárgy összes előadási óráin megjelent, figyelemmel hall
gatta az előadó professzor magyarázatait, vagyis vala
mely tárgyból „jeles“ szorgalmi osztályzatot nyert, akkor 
az illetőtől miért kívánják, hogy újból hallgassa a kér
déses tárgyat, sikertelen vizsgázás esetén ? Annak semmi 
értelme sincs. Fegyelmi eszköznek sem tekinthető a 
vizsga, még az elemi iskolában se alkalmazhatja a tanító 
a vizsgát fegyelmi eszközként.

Amennyire helyesen jegyzi meg Muzsnay professor, . 
hogy a mostani „elavult vizsgarendszernek a nagy hát
rányai általánosan ismeretesek“, annyira csodálom a 
következő javaslatát: „Az első évfolyamot végzett hall
gatók közül a gyöngébb tehetségüek, akikről t. i. már 
.előre megállapítható, hogy nem lesznek képesek tanul
mányaikat sikerrel elvégezni, a főiskoláról idejekorán 
végleg eltávolíttassanak. T. i. evégből felhatalmazandó 
volna a vizsgáló bizottság, hogy azokra a hallgatókra 
nézve, akik a legelemibb dolgokban is nagyfokú járat
lanságot tanúsítanak ,s akiknél a főiskola elvégzéséhez 
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szükséges tehetség hiányáról győződnek meg, a főisko
láról való végleges elbocsátást végérvényesen kimond
hassa."

Ha már a középiskolában nem alkalmaznak censurát, 
akkor a főiskolán még kevésbbé lehet 1

Határozottan tagadom, hogy a vizsgáló-bizottság egy 
feleletből igazságosan megítélni tudná, hogy a vizsgázó
nak van-e megfelelő tehetsége vagy nincs. Ha valaki 
nem tud felelni, azaz nagyfokú járatlanságot árul el, 
abból még egyáltalában nem következik, hogy nincs 
tehetsége, hanem legfeljebb az, hogy hiányzik a kellő 
szorgalom, vagy pedig zavarba jött a vizsgán a drukkoló 
jelölt.

Megtörténhetik gyakran az az eset, hogy a hallgató 
első éves, sőt esetleg másodéves korában is a legtöbb 
tárgyból megbukik, de később belátja, miszerint helyte
lenül cselekedett eddig, hogy nem tanult s komolyan 
neki lát a tanulásnak. Már most Muzsnay javaslata sze
rint az illető még mint első éves kizárattatott volna a 
főiskoláról, tehetség hiányában, pedig nem a tehetség, 
hanem a szorgalom hiányzott az illetőnél. Erre a közel
múltban igen jellemző példa fordult elő. Egy főiskolai 
hallgató első- és másodéves korában a legtöbb tárgyból 
megbukott, s mint harmadéves mindkét félévben az 
összes tárgyakból jeles eredménnyel vizsgázott.

Van Muzsnay javaslatában még egy kitétel, amelyet 
szó nélkül nem hagyhatok. Azt állítja ugyanis: „A fő
iskolán jelenleg fennálló általános tandíj- és vizsgadij- 
mentesség következtében az erdőmérnök-hallgatók jelen
tékeny része ma az olyan szegénysorsu és emellett 
gyenge tehetségű ifjakból telik ki, akik nem annyira 
hivatásból, mint inkább a tandij- és vizsgadijmentesség 
miatt lépnek az erdészeti pályára“. Igaza van abban, 
hogy á főiskolára igen sok szegény fiú megy, de ennek 
oka nem a tandij- és vizsgadijmentesség, mert a szegény 
fiú sokkal nehezebben tűd Selmecen megélni, mint 
Budapesten. Olyan olcsón, mint a pesti Mensákon, Sel
mecen sehol se kap kosztot. A lakás ugyan drágább a 
fővárosban, de viszont Budapesten igen könnyen juthat 
a hallgató jól dotált konditióhőz, mire Selmecen se al
kalom nem kínálkozik, se idő nincs, s a szegényebb 
sorsú hallgatók egyedüli mellékkeresete a lytographia- 

' kiadás.
Nem értem azt sem, miként állíthatja, hogy a főiskolai 

hallgatóság „jelentékeny része a szegénysorsu és emellett 
gyenge tehetségű ifjakból telik.“ Ha a hallgatók közt 
több szegény fiú- van is azok, azért nem „gyenge“ tehet- 
ségüek. Mert abból, hogy valaki szegény, egyáltalában 
nem következik, hogy „gyenge tehetségű“. Sőt ellen
kezőleg, rendszerint a szegényebb sorsú fiuk a tehetsé
gesek. Ez természeti törvény. A generatiókon át szellemi 
munkával foglalkozók gyermekei már bjzonyos szellemi 
kimerültséget árulnak el, mig azoknak gyermekei, kik 
fizikai munkával keresik meg mindennapi kenyerüket, 
rendkívül szellemi frisseséggel rendelkeznek, amit tények 

is igazolnak. Nagy embereink java részének bölcsője kis 
viskóban ringott, mezítláb jártak falujukban iskolába, 
a legnagyobb nélkülözések mellett folytatták középiskolai 
tanulmányaikat s önfentartással végezték a főiskolán 
pályájukat. De különben is a szegény fiukat már életük 
körülményei és helyzetük készteti, hogy a legnagyobb 
szorgalommal végezzék tanulmányaikat. Hogy pedig ép 
Selmec képezne sajnálatos kivételt s ép az erdőmérnöki 
pályára csupa tehetségtelen, szegény fiú tódulna, az se 
áll. Ugyanis a főiskolán oly nagy számú állami s magán- 
ösztöndij kerül kiosztásra, hogy azoknak a fele is meg
maradna ilyen körülmények között. Pedig a való az, 
hogy a tanári kar igen sok jó eredménnyel vizsgázó és 
ösztöndíjért folyamodó szegény hallgatót kénytelen el
utasítani, vagy ,a ministeriumnak segélyre ajánlani.

Ami'a hivatásból való pályaválasztást illeti, az kevés, 
kivétellel ma már üres frázis. Napjainkban, midőn min
den pálya túl van zsúfolva s igen nehezek a megélhetési 
viszonyok, kevés emher választja hivatásérzetének meg
felelően pályáját, hanem azt nézi, mely pályán boldogul
hat majd könnyebben s biztosíthat majd magának gond
talan megélhetést.

Végül a tan- és vizsgadij behozatalát illetőleg csak az 
a megjegyzésem, miszerint akkor, midőn általános a 
törekvés, hogy minden pályán eltöröltessék a jelenleg 
meglevő tan- és vizsgadij és hazánkban mindennemű 
oktatás ingyenessé tétessék, a töryényhozás semmi szin 
alatt sem fog hozzájárulni ahhoz, hogy a selmeci fő
iskolán a tan- és vizsgadijmentesség megszüntettessék.

Még néhány javaslat. A jelenlegi rendszabályoknak van 
egy paragrafása, a 21-ik, mely szintén sürgősen meg 
volna változtatandó. Ugyanis a paragrafus szerint a. hall
gató nem változtathatja meg a szakosztályt, ha a félév 
végén csak két vizsgaeredménye is. hiányzik. Tehát a 
hallgató meg van akadályozva a szabad pályaválasztásban, 
s ha kedvét veszti az eredetileg választott pálya iránt, 
nem hagyhatja azt ott s nem léphet át a főiskola kebe
lében más pályára. Pedig ha valakinek, nincs kedve a 
bányászathoz, vagy megváltozott egészségi viszonyai foly
tán nem tartja magát e pályára alkalmasnak, minő cimen 
tosztják meg attól a jogától, hogy az erdőmérnöki pályára 
át ne léphessen minden körülmények között?

Az államvizsga eltörlendő.
Ha a mérnöki pályákon nem kívánnak az oklevél ki

adása előtt.külön gyakorlati szolgálatot s a hallgatókat 
az egyetem végeztével önálló működésre képeseknek ta
lálják, akkor az erdőmérnöki pályán sincs szükség a két 
évi gyakornokoskodásra.

Az államvizsga követelésével a főiskola önmagáról 
állít ki szegénységi bizonyítványt. Mert vagy megfelel 
a főiskolai oktatás céljainak: tudományos alapon gyakor
lati irányban erdőmérnököket képezni s ekkor a főisko
láról kikerült egyének az erdőgazdaság teendőiben teljes 
jártassággal kell hogy bírjanak ; vagy pedig nem birnak 
a főiskolát végzettek kellő gyakorlati ismeretekkel s a 
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két évi gyakornokoskodásra szükségük van és akkor nem 
felel meg a főiskolai oktatás hivatásának s így itt a 
hiba, ezen kell változtatni.

De a főiskoláról kikerült egyén, úgy se lesz azonnal 
egy erdőgazdaság önálló vezetésével megbizva s így 
úgyis gyakornokoskodnia kell előzőleg, csakhogy nem 
két évig, hanem addig, mig az erdőgazdaság ismeretei
ben kellő jártassággal nem rendelkezik, mert addig semmi
esetre se fogják előléptetni. Különben is a hivatal főnöke 
a leghivatottabb annak a megbirálására, vajjön az alája 
beosztott gyakornok valamely önálló munkakör betöl
tésére képes-e vagy se.

Az államvizsgának azon esetben volna értelme, ha 
tényleg annak a megállapítására szorítkoznék, hogy a 
jelölt bir-e kellő gyakorlati ismeretekkel vagy spm. Azon
ban ez kizárt dolog, mert;

1. Az államvizsgán leggyakrabban olyan kérdések 
tétetnek fel, melyekre minden ötvenedik jelölt adhat 
gyakorlati tapasztalatai alapján feleletet.

2. A jelölt legtöbb esetben saját hibáján kívül nem 
képes megfelelő erdőmérnöki praxisra szert tenni, mert 
nincs rá alkalma.

Egyik erdőhivatalnál inkább mezőgazdasági, mint erdé
szeti teendőkkel foglalkozik a gyakornok, ellenben más 
erdőhivatalnál tisztán út- és vasútépítéssel. így nem 
marad egyéb hátra, mint az illető előveszi főiskolai 
lytografiáját s kezd vágni. Az államvizsgán pedig, ha 
szorgalmasan tanult, bár praxisa nincs, jelesen megállja 
helyét, mig az, ki alapos gyakorlati ismeretekkel bir, ha 
kevesebbet böngészte könyveit, csak gyenge eredményt 
képes elérni.

Inkább a főiskolába való felvétel előtt kellene egyévi 
gyakornokoskodást megkívánni. Ezen gyakornoki év egy
részt megkönnyítené a tanulmányok folytatását, másrészt 
a pályaválasztás előtt állókat nagyon is gondolkodóba 
ejtenék, mielőtt az erdőmérnöki pályára lépnének s így 
a hallgatók száma nagyban csökkenne.

A főiskolai hallgatóságban az irodalom iránt érdeklő
dést kellene kelteni pályadíjak kitűzésével, miáltal egye
seknek alkalom nyujtatnék a szaktárgyakkal való beha
tóbb foglalkozásra. Fálösleges bővebben okadatolnom az 
irodalmi pályadíjak nagy előnyéit, elegendő Borsod- 
Gömör-Heves megyék erdészeti egyesületének tavalyi 
pályázatára hivatkoznom, melynek eredménye kielégít
hetett minden várakozást.

A pályadíjak ügyében még a múlt év április havában 
a főiskolai ifjúság akkori elnöke terjedelmes és jól meg
indokolt kérvényt nyújtott be a földmivelésügyi minister 
ő nagyméltóságához, de az mindezideig — sajnos — 
nem nyert elintézést.

Meg kellene nyitni a tanári könyvtárt is a hallgatóság 
számára, mert a rendelkezésre álló könyvtár igen kevés 
műből áll, ámbár igaz, hogy jelenleg az is megfelelő,' 
hiszen a hallgatóságnak maximum 5°/o-a veszi, igénybe, 
s azok is, kik néha felmennek a könyvtárba, javarészt 

szegénysorsu fiuk, kik tankönyveket vesznek ki, s ott a 
meleg könyvtári olvasóban vizsgájukra készülnek. Ha 
azonban a főiskolán pályadijak lesznek kitűzve szak
kérdések megoldására, akkor a könyvtárt-látogatók száma 
jelentékenyen emelkedni fog. Ekkor a tanári könyvtárt is 
hozzáférhetővé kell tenni a hallgatóság számára, mert 
enéjkül bizony csak kiváltságosak képesek pályamunkát 
benyújtani, kik valamely professor jóvoltából a tanári 
könyvtár egyik-másik munkájához hozzájuthatnak.

Ezeket kívántam Muzsnay javaslatára megjegyezni, 
melynek kidolgozásáért az egész hazai erdőmérnöki kar, 
nemkülönben a iőiskola jelen hallgatósága és különösen 
a jövendő erdőmémök-nemzedék örök hálával adózik.

P.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

(Folytatás.)

A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó 
ezen erdők jelenleg a következő beosztás és gazdasági 
tervek szerint kezeltetnek.

/. A fernezelyi ni. kir. erdögotidnokság kezelése alatt 
álló erdők. •

1. Az „A“ gazdasági osztályba sorozott, három vágás
sorozatba osztott, 96 % arányában bükkös, 4 % arányá
ban tölgyes, 4657-70 k. hold erdő, — amelyhez 162 84 
k. hold termékeny és 66'90 k. hold terméketlen terület 
is tartozik, — 100 éves vágásforduló mellett szálerdő 
gazdaságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1896. évi 20,217. 
F. M. rendelettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági 
terv szerint az 1903—;1912. évig terjedő második fél
fordulószak alatt gyakorolható :

Főhasználat tarvágás -utján 10 év alatt 704'50 k. hol
don 111,929 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználat rendes gyérítés utján 397'30 k. holdon 
3216 m8 re becsült fatömeggel, tisztázó vágás utján 
491'10 k. holdon 7377 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképen legeltetés évenként átlag 2291'30 
k. holdón, makkoltatás 1435'60 k. holdon, mezőgazdasági 
használat 4 00 kát. holdon, kőfejtés 3 30 k. holdon, vadá
szat az egész területen.

Erdősítendő:
412'90 k. hold vágásterület természetes utón,
376 10 k. hold vágásterület, továbbá 16'40 k. hold 

tisztás és 155'00 k. hold területtel pótlandó hézagos 
fiatalos, azaz összesen 547'50 k. hold terület mestersé
ges utón; évente 54 75 k. hold mesterséges utón tölgy
gyei és fenyővel a szükségesnek mutatkozó pótlásokon 
kívül.
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2. A „B“ gazdasági osztályba sorozott és nyolc vágás
sorozatra osztott 12,431'70 k. hold erdő, — amelyhez 
293'96 k. hold termékeny és 28'50 k. hold terméketlen 
terület is tartozik, — 100 'éves vágás forduló mellett 
szálerdő gazdaságban.

Ebben a gazdasági osztályban az 1896. évi 20,217. 
F. M. számú Rendelettel jóváhagyott rendszeres erdő
gazdasági terv szerint az 1903—1912. évig terjedő má
sodik félfordulószak alatt gyakorolható:

Főhasználat tarvágás útján 10 év alatt 1261'80 k. 
holdon 259,035 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználat rendes gyérítés utján 2450'80 k. holdon 
8914 m3-re becsült fatömeggel, tisztázó-vágás utján 
2370'50 k. holdon 33,964 m3-re becsült fatömeggel. .

Mellékhasználatképen legeltetés évenként átlag 4955'19 
k. holdon, makkoltatás 2868'20 k. holdon, fűkaszálás 
85'3 k. holdon, vadászat az egész területen.

Erdősítendő :
529'80 k. hold vágásterület természetes utón,
732'00 k. hold vágásterület, továbbá 2'60 k. hold 

tisztás és 514'00 k. hold területtel pótlandó hézagos 
fiatalos, azaz összesen: 1248'60 k. hold mesterséges 
utón; évente 124'86 k. hold mesterséges utón tölggyel 
és fenyővel a szükségesnek látszó pótlásokon kívül.

3. A „D“ (véderdő) gazdasági osztályba sorozott 
846'10 k. hold erdő, — amelyhez 6'10 k. hold legelő 
és 248'30 k. hold havasi legelő is tartozik, — 100 éves 
vágásforduló mellett szálerdő gazdaságban.

Ebben a gazdasági osztályban az 1896. évi 20,217. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres haszná
lati terv szerint az 1903—1912. évig terjedő második 
félfordulószak alatt használatok nem terveztetnek és nem 
gyakorolhatók.

Csupán az erdőhöz tartozó 254'40 k. hold legelő-terü
let legeltetése van megengedve és a vadászat az egész 
területen.

//. A kapnikbányai m. kir. erdőgondnokság kezelése 
alatt álló erdők.

4. Az „A“ gazdasági osztályba sorozott 2132'30 k. 
hold kiterjedésű 90% arányában bükkös, 10% arányá
ban tölgyes erdő, — amelyhez 63'69 k. hold termékeny 
és 9'29 k. hold terméketlen terület is tartozik, — 100 
éves vágásforduló mellett szálerdő gazdaságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1897. évi 31,889. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres erdőgaz
dasági terv szerint az 1906—1915. évig terjedő második 
félfordulószak alatt gyakorolható:

Főhasználat tarvágás utján 10 év alatt 168'50 k. hol
don 29,019 m3-re becsült fatö'meggel.

Előhasználat rendes gyérítés utján. 270'80 k. holdon 
1684 m3-re becsült fatömeggel, tisztázó vágás 593'60 k. 
holdon 8960 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképen átlag évente legeltetés 643'50 k. 

holdon, makkoltatás 423'40 k. holdon, vadászat az egész 
területen.

Erdősítendő :
87'90 k. hold vágásterület természetes úton.
80 6 k. hold vágásterület és 20 00 k. hold területtel 

pótlandó hézagos fiatalos, azaz összesen 100'60 k. hold 
mesterséges úton; évente 1006 k. hold mesterséges 
úton tölgygyei és fenyővel, a szükségnek mutatkozó pót
lásokon kívül.

5. A „B“ gazdasági osztályba sorozott és kettő vágás
sorozatra osztott 5076'40 k. hold kiterjedésű bükkös 
erdő, — amelyhez 144'90 k. hold termékeny és 68'00 k. 
hold terméketlen terület is tartozik, — 100 éves vágás
forduló mellett szálerdő gazdaságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1910. évi 82,519. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres erdő
gazdasági terv szerint az 1906 — 1915. évig terjedő első 
félfordulószak alatt gyakorolható;

Főhasználat tarvágás utján 10 év alatt 524'40 k. hol
don 79,993 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználat rendes gyérítés utján 90'50 k. holdon 
783 m3-re becsült fatömeggel, tisztázóvágás utján 782'40 
k. holdon 4642 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképen átlag évente legeltetés 3341'40 
k. holdon, makkoltatás 213890 k. holdon, fű- és kert
használat 6'90 k. holdon, kőfejtés 7'90 k. holdon, vadá
szat az egész területen.

Erdősítendő :
100'70 k. hold vágásterület természetes úton, 423'70 

k. hold vágásterület, továbbá 26 00 k. hold tisztás és 
340'40 k. hold területtel pótlandó hézagos fiatalos, azaz 
összesen 790 10 k. hold mesterséges úton lúc- és je
genyefenyővel a szükségesnek látszó pótlásokon kívül.

6. A „D" gazdasági osztályba sorozott 90% arányá
ban tölgyes, 10% arányában gyertyános 1077'70 k. 
hold kiterjedésű erdő, amelyhez 98'19 k. hold termé
keny és 16'40 k. hold terméketlen terület is tartozik, 120 
éves vágásforduló mellett szálerdő-gazdaságban kezeltetik

Ebben a gazdasági osztályban az 1910. évi 82,519. 
F. M. sz. rendelettel megállapított rendszeres erdőgazda
sági terv szerint az 1906—1915. évig terjedő első fél
fordulószak alatt gyakorolható :

Főhasználat tarvágás útján 10 év alatt 60'70 k. hol
don 5355 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználat rendes gyérítés útján 100'50 k holdón 
502 m3 re becsült fatömeggel, tisjztázóvágás útján 233 80 
k. holdon 1151 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképen átlag évente legeltetés 457'20 
k. holdon, makkoltatás 299'80 k. holdon, mezőgazda
sági használat 102'70 k. holdon, kőfejtés 3 00 holdon, 
vadászat az egész területen.

Erdősítendő :
59'10 k. hold vágásterület természetes úton.
1'60 k. hold vágásterület, továbbá 9'10 k. hold tisztás 

és 74 30 k. hold területtel pótlandó hézagds fiatalos, 
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azaz összesen 85 00 k. hold mesterségos úton;'évente 
‘8'50 k. hold mesterséges úton tölgygyei, a szükségesnek 
látszó pótlásokon kívül.

7. Az „E" (legelő) gazdasági osztályba sorozott 737'30 
k. hold kiterjedésű bükkös erdő, — amelyhez- 1'90 k 
hold terméketlen terület is tartozik, — 100 éves vágás
forduló mellett szálerdő-gazdaságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1887. évi 31,889. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres erdő
gazdasági terv szerint az 1906—1915. évig terjedő má
sodik íélfordulószak alatt gyakorolható:

Főhasználat tarvágás utján 10 év alatt 73'70 k. holdon 
1820 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképen átlag évente legeltetés 559 00 
k. holdon, makkoltatás 128'80 k. holdon, vadászat az 
egész területen.

Erdősítendő :
7'20 k. hold vágásterület természetes úton, 66'50 k. 

hold vágástér, továbbá 54 10 k. hold tisztás és 12'70 
k. hold területtel pótlandó hézagos fiatalos, azaz össze
sen 133'30 k. hold mesterséges úton; évente 13'30 k. 
hold mesterséges úton lúc-, jegenye- és veresfenyővel, 
a szükségesnek látszó pótlásokon kívül.

8. Az „F“ (véderő) gazdasági osztályba sorozott 442'50 
k. hold kiterjedésű bükkös erdő, amelyhez 194'60 k. hold 
termékeny és 5'40 k. hold terméketlen terület is tarto
zik, — 100 éves vágásfjjüftló mellett szálerdő gazda
ságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1910. évi 82,519. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres haszná
lati terv szerint:

Főhasználat és előhasználat nem terveztetik.
Mellékhasználatképen gyakorolható legeltetés az erdő

höz tartozó 194'40 k. hold havasi legelőn, á mezőgazda
sági használat 0'20 k. hold kerten, a kavics és kőfejtés 
0'10 k. holdon és a vadászat az egész területen.

Erdősítendő :
0'20 k. hold tisztásterület és 43'90 k. hold területtel 

pótlandó hézagos fiatalos, azaz összesen 44'10 k. hold 
mesterséges utón; évente 4'41 k. hold mesterséges utón 
fenyővel, a szükségesnek látszó pótlásokon kívül.

9. A „H‘ (véderdő) gazdasági osztályba sorozott 
„Bányahegy“ nevű 71'40 k. hold kiterjedésű tölgyes 
erdő, — amelyhez 53'40 k. hold terméketlen terület is 
tartozik, — 100 éves vágásforduló mellett szálerdő gazda
ságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1897. évi 31,889. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres haszná
lati terv szerint az 1906—1915. évig terjedő második 
félfordulószak alatt mindennemű használat szünetel és 
mellékhasználatképen csupán a vadászat gyakorolható az 
egész területen.

Erdősítendő 23'50 k. hold tényleges területen a héza
gos fiatalos erdei- és fekete-fenyővel 2'35 k. holdnyi 

.évi részletekben.

///. A láposbányai m. kir. erdögondnokság kezelése, 
alatt álló erdők.

10. Az „A“ gazdasági osztályba sorozott és négy vágás
sorozatra osztott 7860'00 k. hold kiterjedésű erdő, — 
amelyhez 166'31 k. hold termékeny és 1'50 k. hold 
terméketlen terület is tartozik, — az 1896. évi 31,640. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres erdő
gazdasági terv szerint 100 éves vágásforduló mellett 
szálerdő gazdaságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1905—1914. évig 
terjedő második félfordulószak alatt gyakorolható:

Főhasználat tarvágás utján 10 év alatt 1162'30 k. 
hold területen 199,031 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználat 10 év alatt rendes gyérítés utján 1961'60 
k. holdon 6835 m3-re becsült fatömeggel, tisztázóvágás 
utján 604 90 k. holdon 4566 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképen átlag évente legeltetés 4335'10 
k. holdon, makkoltatás 4251 10 k. holdon, fűkaszálás 
11'20 k. holdon és vadászat az egész területen.

Erdősítendő :
540'50 k. hold vágásterület természetes utón, 743 00 

k. hold vágástér, továbbá 12'80 k. hold tisztás és 124'60 
k. hold területtel pótlandó hézagos fiatalos, azaz össze
sen 880'40 k. hold mesterséges utón ; évente 88'04 hold 
mesterséges utón tölggyel és fenyővel, a szükségesnek 
látszó pótlásokon kívül.

11. A „B“ (véderdő) gazdasági osztályba sorozott 
200'70 k. hold erdő, amelyhez 20'23 k. hold havasi 
legelő is tartozik, 100 éves vágásforduló mellett szálaló 
gazdaságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1896. évi 31,640. 
F. M. sz. rendelettel jóváhagyott rendszeres használati 
terv szerint az 1905—1914. évig terjedő második fél
fordulószak alatt:

Előhasználatképen kiszedhetők az elszáradt és le
dőlt fák.

A legeltetés mérsékelten gyakorolható az egész terü
leten, úgyszintén a vadászat is.

12. A „C“ gazdasági osztályba sorozott és három 
vágássorozatra osztott 2787'90 k. hold kiterjedésű erdő, 
amelyhez 6'93 k. hold termékeny és 14'30 k. hold ter
méketlen terület is tartozik, 120 éves vágásforduló mel
lett szálerdő gazdaságban kezeltetik.

Ebben a gazdasági osztályban az 1896. évi 31,640. 
F. M. sz. rendelettel jóváhagyott rendszeres mezőgazda- • 
sági terv szerint az 1905—1914. évig terjedő második 
félfordulószak alatt gyakorolható:

Főhasználat tarvágás utján 10 év alatt 168'00 k. hol
don 22,097 m3-re becsült fatömeggek

Előhasználat rendes gyérítés utján 853'00 k. holdon 
4729 m3-re becsült fatömeggel, tisztázó vágás 77'50 k. 
holdon 312 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképen átlag évente a legeltetés 746'20 
k. holdon, a makkoltatás 957'90 k. holdon, . a mező- 
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, gazdasági használat 86'40 k. holdon és a vadászat az 
egész területen.

Erdősítendő : .
137'70 k. hold vágásterület természetes utón, 37'40 

k. hold vágásterület, továbbá 86'40 k. hold tisztás és 
282'00 k. hold területtel pótlandó hézagos fiatalos, azaz 
összesen 405'80 k. hold mesterséges utón; évente 40'58 
k. hold,mesterséges utón tölggyel és fenyővel, a szük
ségesnek mutatkozó pótlásokon kivül.

Mint a leirottakból kivehető, a kincstári erdők állapota 
jó és rendezett s jelenlegi kezelése kifogástalan. Legyőz- 
hetlen akadályként nehezedik erre a szép birtokra most 
a kiszállítási eszközök hiánya. Nincsen útja, nincs vasútja, 
amelyeken megérett óriási mennyiségű fatömegét piacra 
vihetné. Mivel pedig erre a célra oly nagy befektetési 
tőke szükséges, amely jelenleg egy összegben rendel
kezésre nem áll, a szállítási nehézségek megszűntetése 
csak lassan, hosszabb idő alatt eszközölhető. Remény 
van arra, hogy Hubay Zsigmond m. kir. főerdőtanácsos 
kiváló vezetése mellett a körülményekhez képest állan
dóan fejlesztett közlekedési vonalak a közel jövőben 
teljesen kiépülnek s az erdők feltárásával az érintet
lenül álló szép faállományok búsás jövedelmet fognak 
szolgáltatni.

A ± A * ± * A A A k tk ±

A földmivelésügyi m. kir. minister 1911. évi 
december hó 14-én megtartott képviselő

házi beszédéről.
A földmivelésügyi minister tárcájának tárgyalása 

alkalmával megtartott beszéde oly munka-programmot 
tár elénk, a minek megvalósulása, közgazdasági életünk 
alapozó munkáját képezi.

Oly munka-programmot tár elénk, magyar erdészek 
elé, a miről mi oly régen álmodozva, annak megvaló
sulását vártuk.

Gróf Serényi Béla budgetbeszédét a következőkkel 
nyitotta meg;

„Elkezdem az erdészetnél, mert én azt hiszem, hogy 
bár az államnak, állami szempontból igen fontos feladata 
van, de igen kevés az 'olyan aktuális és nagyobb szabású 
feladat, mint az erdőknek rendezése. Az 1879: XXXI. 
t.-c.-ben, az erdőtörvényben foglalt intézkedések a kopár 
területek beültetéséről felette hiányosak. Ott az egész 
intézkedés nézetem szerint igen naiv alapon nyugszik, 
t. i. azon, hogy á kopár területek alatt lévő birtokok 
tulajdonosai társulattá alakuljanak és így kössék meg 
és tegyék veszedelmetlenné a kopár területeket. — Naiv 
feltevés volt ez 1879-ben is, mert azóta Magyarországon 
egyetlen egy ilyen társulat sem alakult és a kopárok 
szaporodása valóságos nemzeti veszedelem. E tekintet
ben én egy uj törvényjavaslatot tervezek, illetőleg nem 
uj törvényt, mert az uj törvénynek ellensége vagyok, 

hanem novelláris utón a törvénynek megváltoztatását 
tervezem s ezt a következőleg képzelem:

A kisebb kopár területeket és vízmosásokat, a 
mennyiben az illető birtokos be nem ülteti, államilag 
ültetnék'be. Az illető birtokos a területet tovább birná, 
az állam erre felügyelne és annyi kötelessége lenne 
mindössze a birtokosnak, hogy azt a kis összeget, a 
melyet az állam a beültetésre fordított, akkor, amikor az 
a terület megfelelő hasznosítás alá kerül, az államnak 
vissza fizesse. A nagyobb kopár területeknél, ha azok 
olyan kezekben vannak, amelyek elég erősek, hogy be 
tudják ültetni, kényszeríteni kell az illetőket a beültetésre, 
ha gyengébb kezekben vannak, akkor vagy beültetné nekik 
az állam olyan módon, ahogy az előbbit és az illető a 
beültetési költségeket akkor fizetné, ha a hasznosítás 
beáll, vagy ha ez nem lehetséges, az államnak a kisajá 
titás valamely formájára kell gondolni.

A budgetbeszéd második pontja a „Legelő kopá
rokról" szól. Erre nézve a minister a következőket 
mondja: „A legelő kopároknál" nagyon óvatosan kell 
eljárni, mert százezer holdakra menő ilyen területek 
vannak és különösen nemzetiségi vidékeken- igen el 
vannak terjedve. Ezen legelő kopároknál az én nézetem 
szerint az eljárásnak annak kell lenni, hogy ott párhu
zamosan kell a legelőjavításnak és a kopárok beülte
tésének megtörténni, nehogy azzal, hogy legeltetési terü
letet elvonnak, a legeltetési lehetőséget kisebbítsük. Ott 
tehát párhuzamosan kell eljárni a gazdasági felügyelőnek 
az erdészeti felügyelővel s első sorban a legelőterüle
teket kell javítani s amennyiben a legelő területek már 
javítva vannak, ugyanabban az arányban lehet azután a 
kopár területek beültetéséről gondoskodni.“

„A másik nagyobb akció, mit tervezünk — és ennek 
nemzeti szempontból is nagy hordereje van — a kopá- 
rosodásnak induló, tehát rosszul kezelt erdőknek állami 
kezelésbe való vétele, vagy az állam által való megvá
sárlása. Ez különösen Erdélyre szól, ahol a székely 
földön, a legutóbbi erdőpusztitások által igen sok terület 
kopárosodásnak indult, ami gazdasági szempontból ott 
valóságos veszedelmet jelent."

A budgetbeszéd harmadik pontja az állami erdők 
kiterjesztése, illetőleg az állami erdők produktívabbá 
tétele. Erre a minister a következőket mondja: „Én az 
erdőgazdaságnál mindég szerettem, ha el volt egymástól 
választva a fatermelés és a szorosabban vett fakeres
kedelem. A birtoklás mellett ugyanis nagy érdeke és 
feladata is az államnak, hogy fatermelö legyen, ami 
annyit jelent, hogy a tulajdonában lévő nagy erdőkben 
maga termelje a rönköket és ezeket a rönköket pályázat 
utján fakereskedőknek adja el.

Az állami erdők jövedelme nálunk a külföldiekkel 
szemben ma még igen csekély, ami onnan ered, hogy 
több állami erdő feltárva nincs, nincs sem útja, sem vas
útja és igen nagy mennyiségű állami erdő hozzá férhe- 
tősége még nincs biztosítva. Ezen erdők feltárását pedig 
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1. szám. MAGYAR ERDÉSZ

csak úgy lehet eszközölni, ha megfelelő vasutakkal, 
kocsiutakkal és fürészmalmokkal ellátják azokat, a 
mikre vonatkozólag körülbelül 20—25 milliós beruhá
zási programm van tervbe véve ; ehhez azonban még 
szintén nem bírom a pénzügyminister úr hozzájárulását, 
amit ha megkapok, be fogok nyújtani egy törvényjavas
latot, vagy pedig a következő évi budgetekbe fogom 
ezeket az összegeket felvenni abból a célból, hogy a 
magyar erdők jövedelmezőségét jelentékenyen javítsam.“

Eddig a földmivelési ministernek az erdészetet 
érdeklő, alkotó nemzeti munkájának programmja.

A minister szavaiból az erdészet iránti meleg sze- 
retete árad ki akkor, amikor a kopárok beerdősítéséről, 
az erdők vásárlásáról szól. Komoly munkára vállalkozik, 
amidőn kincseket rejtő állami erdőket belterjesebben 
kívánja kihasználni. Hivatásának magaslatán áll, amidőn 
a faanyagok termelését az erdészetre — mint erdő
gazdákra — akarja bízni. Kereskedelmi talentumot árul 
el, amidőn a faértékesitést a hivatott jakereskedökre 
tervezi bízni. — Ilyen programmbeszéd előtt meghajtjuk a 
magyar erdészet zászlaját és csatlakozunk a minister által 
idézte angol mondáshoz.

„Dolgozzunk a míg nappal van, megjön az 
éjszaka, amikor nem lehet dolgozni".

Erdőaltisztek gyűlése.
A Besztercebányán székelő „Erdészeti és Vadászati 

Altisztek Országos Szövetsége“ december 8-án délelőtt 
tartotta alapszabályainak jóváhagyása után első évi rendes 
közgyűlését Besztercebányán, ahová e napra az ország 
legtávolabbi vidékeiről is sok erdészeti altiszt jött össze. 
Szeibert János elnök lelkes megnyitója után Zimmermann 
Vince, a szövetség lelkes megalkotóinak vezére, tartott 
kimerítő beszámolót az első évi működésről. Utána Havran 
János alelnök adta elő a szövetség hivatalos közlönyének, 
„Az Erdészet'1 című erdészeti és vadászati szaklapnak 
szerkesztése és nyomatása iránt a választmány által tett 
intézkedéseket, miket a közgyűlés tudomásul vett. Simsik 
János pénztáros ismertette a vagyoni állapotot, mire a 
közgyűlés a számadásokat elfogadta és megállapította a 
jövő évi költségvetést. Elhatározták, hogy jövő évi köz
gyűlésüket Budapesten fogják megtartani. Keltz Gyula 
cs. és kir. kamarás, orsz. képviselőt, a szövetség eddigi 
lelkes támogatóját tiszteletbeli taggá választották és el
határozták, hogy védnökül is felkérik. Az eddigi tiszti
karnak bizalmat szavaztak s állásukban három évre meg
erősítették. Lichner János indítványa szerint külön memo
randumot intéznek a kormányhoz drágasági és családi 

pótlék iránt és Libits László indítványa alapján meg
állapították a szövetség jövő működésének programmját. 
Köszönetét szavaztak Szabolcs Ferenc szerkesztőnek a 
szövetség érdekében kifejtett buzgó munkásságáért és 
táviratilag üdvözölték Téglás Károly ministeri tanácsost, 
Keltz Gyula cs. és kir. kamarást és Kaán Károly erdő
tanácsost, a szövetség támogatóit.

A közgyűlés után Szász István éttermében társas
ebéd volt, amelyen Zimmermann Vince mondta az első 
pohárköszöntőt Kócsy János besztercebányai és Muzsnay 
Géza zsarnócai hivatalfőnökre, továbbá Magdó Márton 
(Radvánc), Heim Ede, Moha Alajos és Dankó István 
(Selmecbánya), Gafrik Imre (Diósgyőr), De La Casse 
(Budakeszi), Szabolcs Ferenc, Lichner János és Szeibert 
János (Besztercebánya), Schlosser József (Rezsőpart), 
Havran János (Szelese), Lőrincz István (Erdőbádony) és 
mások tartottak tartalmas felköszöntőket.

Borsod - Gömör - Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete pénztárába történt befizetések 

1911 április l-től december 15-ig.

Kelt Jolsván, 1911 december 16 án.
Szénássy Béla, pénztárnok.

Kelet A befizető tag neve
Befizetés

évre
összege

Khó nap

ápr. 1 Pauks László ... ... — 1911 6
1 Sulyovszky István ... ... 1910-If 12
1 Ferster Ede ... _  — 1910 6
1 Király Emil ... ... — 1910 6
1 Endersz Frigyes ... ... 1909-10 12
1 Lányi Aladár ___ ... ... 1911 6
2 Bradofka Károly ... ... 1911 6
3 Hering Samu ... ... — 1911 6
3 Benczkó József , ... — 1910 6
8 Zemanek Adolf ... ... 1910 6
8 Neógrády Kálmán.......... . 1910 6
8 Regenhardt Pál ... _ 1909-10 12
8 Szepesházy Kálmán 1909-10 12
8 Plenczner Rezső ... _ 1909-10 12
8 ■Wolfrám Sándor _  ... 1909—10 12

16 Terray Gyula(1910 re4K) 1911-12' 12
20 Díenes Barna... ... ... 1910-11 12
22 Gyöngyös r. t. város 1909—11 18
25 Enyedy János_  _  ... 1911 6

máj. 2 Lakner Lajos_  ... — 1911 6
10 Baranya-Somogy-Tolnám.

Érd. Egyesülete ... ... 1911 6
14 Mölczer Gyula ... __ 1911 6

-jun. 4 Glózer László .................... 1911 6
,4 Fábián Béla ... ... ... 1911 6

jul. 11 Aschner István kL.' — 1911 6
24 Vadas Jenő. ... ............ 1911 6

dec. 6 Jurkovich János — .... 1911 6
14 Wolfrám Sándor ........... 1911 6
14 Kachelmann Walter 1912 6
14 Mayer Géza ... ... ... 1911 6

Összesen 240
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Koca-vadász a „standon“.
Irta Kovácsik Dezső.

(Színtér: Komor ősfenyves; mellette fiatalos. A hatal
mas fák, mint valami óriási titánok, mozdulatlanul ágas
kodnak az ég felé . . . Közöttük szinte elvész a koca
vadász sovány alakja. — Hajtás kezdete. A vadászok 
épp az imént oszlottak szét elfoglalni állásaikat. Őzre 
vadásznak, kutyákkal. A koca-vadász sugárzó arccal fog
lalja el helyét, miközben így monologizál).

— Ah, be pompás ez a természet! ... Be fenséges 
e rengeteg! . . . Mintha- lelke volna: lassan, méltóságo- 
san lélegzik. S a .lég, mit nehéz sóhajjal kiad magából, 
oly üde, oly nagyszerű! (Nagyokat szed magába a nagy
szerű levegőből).

— Aranyos ember ez a Szilárd bácsi. Nem elég, hogy 
a lányát, az édes Etát nekem adja feleségül, (büszke 
önérzettel szívja' tovább az ózondús levegőt), de még ily 
pompás szórakoztatóról is gondoskodik. Hej, de fognak 
is sápulrü az irigységtől: a Gyurka, a Pista és a többi 
jóbarátaim, ha majd értésükre adom a történteket. Sze
gény ördögök ! Mig ők porlepte akták mellett görnyedez- 
nek a nagyváros zajában, addig én kéjjel szívom a jói 
falusi levegőt s boldogan ölelem keblemre Etámat, kivel 
ma este lesz az eljegyzésem. (Gyors-csárdást jár örömében.)

(Egy fekete harkály száll el nagy suhogva fölötte. 
Hirtelen — mintha lecövekelték volna — megáll s ijjed- 
ten néz-körül.)

— Mi volt ez?! .. . Hogy megijjesztett! (Fegyverét 
idegesen lekapkodja válláról.) Jó lesz résen lenni. (Föl
néz a magasba.)

— Nem látok semmit. Pedig hogy búgott! Mint egy 
aeroplán. (Mély csend. A szellő elállt, az erdő lélegzetét 
visszafojtva, komoran hallgat.)

— Milyen csend lett egyszerre. , . Olyan kihalt min
den. Mintha katakombákban járnék. . . (Összerázködik.) 
Egy hangot nem hallok. A kutyák sem csaholnak még. 
Vájjon mit fognak hajtani? Vájjon mi jő én reám? . . . 
Hátha medve, vagy vadkan? Rettenetes! . . . Erre nem 
is gondoltam.

(Fegyverét görcsösen szorítja, ujja a ravaszon vibrál. 
Egy tompa robaj.)

— Jaj 1 . . . Durr! . . . (Rémületében elsüti a fegyvert. 
A nagy robajjal lezuhant faág ott hevert mögötte a földön.)

— Istenem, mi volt ez ! ? Csak egy ugrást hallottam. 
De milyen ugrás volt az! . . . Valami nagyvad lehetett. 
Talán egy rinocerosz . . . (Az ijjedtség szülte kábultság- 
ban elfelejti, hogy Európában van.)

—- No, ezt a fenevadat ugyan, akármi volt is, ala

posan mégijjesztettem (konstatálja kissé megnyugodva, 
-ahogy magához tért).

— De haliga! . . . Valami szól a távolban. A kutyák 
ugatnak. S milyen hevesen, milyen dühösen ... Jó ég! 
Talán csak nem medvére!? (Hátán borzongás fut végig.) 
S én itt állok elhagyatva, minden védőeszköz nélkül. 
(Zavarában elfelejti, hogy puska is van nála. A közelben 
megpillant egy vékonyabb, ágas, tehát „mászható“ fát, 
ahoz lapul.)

— No itt legalább úgy ahogy biztonságban vagyok. 
Majd szemmel tartom a láthatárt itt előttem. (A hajtás 
iránya felé néz, a fiatalos felé, honnan a vadat várja.) 
És ha rám talál jönni, akkor meg majd csak teszek 
valamit. (Bizalommal tekint föl a fára.)

— De hátha megkerül a fenevad s hátulról orvul meg
támad.,(Hirtelen hátra néz. Sehol semmi nesz. Vissza
fordul a hajtás felé.) Semmi, hál’ Istennek. (Háta mögött 
a szél megzörgeti a cserjék leveleit.) Mi az!? (Újból 
megfordul nagy sebesen. S miután háta mögül várja az 
„orvtámadást“, elkezd forogni, mint egy „ringelspiel“. 
Végre föltalálja magát s hátát a fának támasztja. Ebben 
a helyzetben aztán kissé megnyugszik.)

(A kutyák mind erősebben csaholnak. Folyvást köze
lebb hallatszik a hangjuk. A koca-vadász szívszorongva 
figyel.)

— Istenem, ha valóban egy medve bújna itt ki előt
tem. Ott, abból a fiatalosból . . . Egy undok, barna tömeg. 
Tömeg, mely él, mely-mozog és lélegzik. Nagyokat fúj, 
szájából bűzös lehelet ára'd s vészesen csattogtatja agya
rait ! . . . (A medve nyilván egy Személylyé olvadt össze 
fölizgatott agyában a vadkannal.)

— Egyenest nekem tartana a fenevad. Én lőnék, de 
elhibáznám. Persze, hogy elhibáznám! . . . Ni, hogy 
remeg minden tagom . . . Különben -sem tudok lőni. A 
dühös állat nekem rontana . . . (Izgatottan fészkelődik.) 
Hatalmas szarvaival felöklelne ...(??) Agyaraival föl
hasítaná gyomromat . . . Megfalná beleimet. . . Leskal- 
polna . . . Borzasztó! . . .

— S Eta, az én drága menyasszonyom csak kizsigerelt, 
leskalpolt testemet látná viszont... Óh szörnyűség! 
(Zavaros gondolatai őrült táncot lejtenek agyában.)

(A kutyák mind erősebben ugatnak. A fiatalosból galy- 
ropogás, ágak tördelése, majd állati fuvás hallik. Valami 
nagy állat kezd kihúzódni a sűrűből.)

— Szent atyám 1 Végem van ! . . . Eta, Isten veled!... 
Segítség! . . . Medve! rinocerosz, vadkan, kenguru! . . . 
(Őrült kiabálás közben hirtelen a fán terem s mind föl
jebb és följebb törekszik A fiatalosból nagy zajjal búvik 
ki egy — ökör. A kutyák által hajtott vad más irányt 
vesz. , Ugyanekkor lélekszakadtan ér a helyszínre két 
vadász.)

Első vadász: Mi baj! ? Hé! Lux ur! Hol van? Halló 1. .
Koca vadász: (Jó magasból, rekedt hangon):' Én itt, 

hál’ Istennek! Hát a medve, vagy mi volt?? . . . Jaj be 
megijjesztett.
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Mindkét vadász: (egyszerre.) Mi? Ez a jámbor ökör? I 
Ha, ha . . . ha . . . Brü-hü-hű. (Őrült kacagásba tör ki 
mindkettő.)

(A kocavadász remegve lemászik a fáról s ahogy lába 
szilárd talajt érez, elrohan, mint egy eszeveszett.)

Első vadász: No ugyan ezt sem látjuk többé e tájon.
Második vadász: (elütött vétélytárs, boldogan.): De 

Eta sem. Az bizonyos.

Szózat a vármegyékhez és városokhoz.
A vadorzás az utóbbi években oly mérveket 

öltött, hogy az ország több vármegyéjében a 
vadászok és vadőrök személybiztonsága gyen
gébb lábon áll, mint hajdan a betyárvilág fény- 

' korában állott a személy- és vagyonbiztosság a 
. Bakonyban. A vadorzást egész falvak kenyér

keresetből, Üzletszerűen űzik; pusztítva, lopva 
a drága pénzen fentartott, kiméit vadjószágot, 
nemzeti kincsünket, s életveszélyes fenyegeté
sekkel akadályozva a terrorizált vadóvó személy
zetet kötelessége teljesítésében — és a vadászat
tulajdonost jogainak gyakorlásában. És fájdalom, 

’a fenyegetés nem puszta szó, ijesztgetés, hanem 
be is szokták azt kegyetlenül váltani, mit bizo
nyít az a sok ellobbant emberi élet, mit a vad
orzók évente kioltanak. Szomorú és tanulságos 
statisztika volna, ha összeállítanák a vadorzók 
által meggyilkolt emberek névsorát, amit a napi
lapok hírül adni consequensen elmulasztanak, 
olyféle simpathiából, mint amilyennel támogatta 
hajdan a nép a szegénylegényeket. Pedig a 
vadorzó a szegénylegényekkel össze nem hason
lítható ! A régi szegénylegény-élet telve volt 
romantikával, s a java részét a vitézkedési vágy, 
virtus, a kalandokat szomjuhozó férfias pezsgő 
vér, késztették erre az életre, amely pályán 
nemcsak a romantikával, hanem a lovagiasság, 
gavalléria hamisítatlan vad virágaival is talál
kozunk. Ha a nép szimpátiája a szegénylegé
nyek felé hajlott, ennek oka a vitézségre, lovagias
ságra termett magyar nép faji jellegében feltalál
ható, s psihologiailag könnyen megérthető. Hiszen 

a szegénylegénynek még az intelligencia is 
vonzalommal adózott.

Hanem, hogy az orgyilkosságra minden perc
ben kész, kormozott arcú vagy álarcos, rende
sen züllött, dologkerülő fegyveres tolvajt miként 
veheti a társadalom leghatalmasabb faktora, a 
„sajtó“, pártfogásába azáltal, hogy oly gyakori 
véres tetteiket elhallgatja, ahelyett, hogy híven 
regisztrálna, s kiérdemelt undort, gyűlöletet 
szítva, tömörülésre, egy uj törvény kierőszako
lására késztetné a társadalmat: ezt megérteni 
képes nem vagyok.

Hiszen a vadorzók ráléptek rég az agresszi
vitás terére, s most nem a vadorzó fut a vadőr 
vagy erdőőr elől, hanem a vadászat-tulajdonos 
és vadőr a vadorzó elől, mentve megfenyege
tett életét!

Törvényhozásunk nem számított erre a vesze
delmes kórságra, midőn az 1883. évi gyenge 
— és a hatóságok részéről túllanyhán alkalma
zott — vadászati törvényt megalkotta. Nem 
számított a kórságra, de nem számított arra sem, 
hogy a hajdan csak sportot, kedvtelést jelentő 
vadászat egy fontös közélelmezési és még fon
tosabb közgazdasági tényezővé növi ki magát. 
Ki gondolta volna 1883-ban, hogy egy szak
szerűig űzött vadászgazdaság több jövedelihet 
hajt az erdőgazdaságnál, hogy a nagyvad drá
gábban értékesíthető, mint a legszebb telivér ló 
vagy szarvasmarha, hogy egy vadtenyésztő
uradalom az apróvadjáért, fácánjaiért közel 
annyi lődíjat fizetnek, mint a birtok mezőgaz
dasági jövedelme? Ezzel a törvénynyel nem 
lehet segíteni a bajon; ez nem védi a vagyont, 
pénzt jelentő vadászat érdekeit. Hiszen éppen 
ez a lanyha törvény volt a vadorzás jelen vesze
delmes arányainak megteremtője. Pedig itt a 
12-ik óra, hogy elnyomassék ez a futótűzként 
terjedő veszedelem, mert rövid idő alatt a 
személybiztonság erdős vidékeken oda jut, hol 
jelenleg Albánia tart. A fegyvervásárlás korlát
lansága, a régi katonai fegyverek 4—5 koronáért 
való árusítása a parasztság kezeibe mérhetetlen 
mennyiségű lőfegyvert szolgáltatott. Erdős vidé
keken alig van ház, amelynek gazdája és család
tagjai golyós fegyverrel, — régi katonai Werndl 
—, ne rendelkeznének. Természetesen nem 
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fizetnek utána adót, sem vadász-jegyet, nem is 
tartják a fegyvert otthon. Hanem hogy gyak
ran és jól használják, azt legeklatánsabban 
az egyes vidékek kincset érő vadállományának 
pusztulása, satnyulása bizonyítja! Csak a fő
városhoz legközelebb eső Pilis—Visegrádi hegy
vidéket említem (nem emlékezem meg bőveb
ben Máramaros-, Ung-, Beregmegyék hajdan 
világhírű szarvasállományának letüntéről, hol 
azelőtt 2000 koronával fizették a külföldiek a 
szarvasbikákat). A Pilis—Visegrádi hegyvidék 
ezelőtt 15 évvel még gazdag és jó szarvas- 
állománynyal rendelkezett, nagy értéket adva 
az erdőbirtoknak. Akkor a szocialista izgatók 
nem illesztettek hamisan mutató — a demagó
gok érdekeit szolgáló — szemüveget a dolgos, 
megelégedett nép szemére. Nem korbácsolták 
fel lelketlen, hamis tanokkal békés lelkében az 
elégedetlenség, az úrgyülölet, a zsarolás, a 
nagyravágyás érzéseit. Akkor még a nép kapát, 
kaszát szorongatott a kezében, becsületes mun
kával kereste kenyerét. Minden 10-ik faluban 
alig akadt egy talán a szabadságharcból vissza
maradt rossz, rozsdás puska; bezzeg most 
tömve vannak a falvak lőfegyverrel, s minden 
második paraszt vadorzó! Akadálytalanul, bün
tetlenül, az egyenlőséget, az egyenlő jogokat 
hangoztatva s az intelligens osztályt szidva, 
pusztítják a kincset érő vadjószágot, s ha kell, 
annak pásztorait is. Nincs is már a Pilis
hegyvidéknek jó szarvasállománya, sőt állo
mánya is alig van. Napokig eljárhat az ember, 
mig vaddal találkozik. Ahol ezelőtt zúgott az 
erdő a szarvasbikák bőgősétől, harci riadójától, 
most néma csend honok A legnagyobb erdő
birtokon, a, vallás-alapítvány 10,000 holdas er
dejében, hol a hajdani bérlő évente 30—35 erős 
bikát zsákmányolt vagy értékesített: a jelenlegi 
bérlő, aki csak vadászbért 118,000 koronát fizet, 
nem tudott az idén, ezen a drága területen, 3 
gyenge bikánál többet ejteni. Kilőtték, kipusztí
tották a Werndl-fegyveres vadorzók. És ezek a 
vadorzók nem húsért vadásznak. A bikákat, az 
agancsos vadakat üldözik s ezek között is a legerő
sebbeket, a tenyész-állatokat, mert a sok orgazda 
jó áron veszi az erős agancsot s virágzó agancs
kereskedelmet teremtettek meg országszerte.

Igazán csodálatos, hogy a „rebellis" magyar
ságban annyira nem bízó Bécs, nem látja azt 
a nagy veszedelmet, amit a nép birtokában levő 
rengeteg golyós fegyver rejt, s tűri azoknak 
folytonos szaporodását. Pedig kiszámíthatatlanok 
ennek következményei minden irányban. Bizo
nyára nincs tudomásuk róla, vagy elkerülte 
mindenre kiterjedő figyelmüket, mert különben 
nem bocsájtanák áruba a régi katonafegyverek 
százezreit, hanem inkább a kaszárnyákat fűtenék 
vele. Hiszen a múlt század bő tapasztalatokkal 
gazdagította őket oly irányban, hogy még a 
kapanyél is elsül 1 .. . '

Ahol a törvény nem nyújt védelmet, ott min
den rendelkezésre álló tényezőt fölhasználva, 
össze kell fogni a törvényhatóságoknak s a 
társadalomnak, hogy megszüntethessék ezt a 
közgazdaságot bénító, s a személybiztonságot 
veszélyeztető, szégyenteljes állapotot. Több vár
megye már tudatára ébredt kötelességének s a 
vadorzás és orgazdaság eltiprása céljából terem
tett egy üdvös fegyvertartási és árusítási szabály
rendeletet, — míg a törvényhozás egy uj vadá
szati törvényről gondoskodik. Krassó-Szörény 
vármegye volt az első a küzdtéren s Gömör, 
Heves, Borsod és Ung vármegyék követték 
úttörő, üdvös munkájában. Alkottak egy szabály
rendeletet, melynek főbb vonását a következők: 
lőfegyvert, lőszert csak annak szabad tartani vagy 
venni, aki erre a megyétől az engedélyt meg
kapja. A nem engedélyezett fegyverek elkobzan- 
dók és megsemmisítendők. Puskatartási enge
dély csakis oly egyénnek adatik, akinek vadász
jegye van. Önvédelmi célra csak forgópisztolyrá 
adatik engedély. A vadász-jegy pedig — ami 
fegyvertartási engedélyre és így lőszervásárlásra 
jogosít — - csakis azoknak adható ki, akik min
den kétséget kizáróan bebizonyították, hogy 
vadászati jogosultságuk van. A fegyver- és lőszer
kereskedők pontos jegyzéket tartoznak vezetni 
arról, hogy a fegyvertartási engedély felmutatása 
mellett ki mennyi és micsoda árukat vásárolt. 
A fegyvertartási engedély visszaélések elkerü
lése céljából fényképpel látandó el.

Legújabban Pestmegye is alkotott „keztyüs 
kézzel“ egy fegyvertartási szabályrendeletet, de 
ennek vagy csekély vagy semmi haszna sem 
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lesz. Ez a rendelet csak a vármegye közigaz
gatási területén érvényes, a megye szivében, 
Budapesten nem! Budapest székesfővárosnak 
nincs semmiféle ilyen szabályrendelete. Most 
már hiába korlátozza a megyei szabályrendelet 
a fegyver- és lőszervásárlást, hiába köti azt fel
tételekhez, ha a főváros területén korlátlan és 
szabad a vásár! Ennek egyedül az lesz az 
eredménye, hogy a vidék teljesen elesik a lőszer- 
és fegyver-árusítástól és mind a főváros terüle
tére koncentrálódik. Égető szükség volna tehát, 
ha a főkapitány sürgősen gondoskodna egy olyan 
szabályrendeletről, amely úgy a személybizton
ságot, mint a jövedelmező vadászgazdaság ér
dekeit is megvédené.

Ha ezt a szabályrendeletet a vármegyék — 
talán egy belügyministeri felhívásra — egy
öntetűen életbeléptetik és teljes szigorral keresztül
viszik: eszköz hiányában meg kell hogy szűn
jön a vadorzás, nyomában felvirágzik az állam
nak, községeknek és magánosoknak annyi mil
liót jövedelmező vadgazdaság. Az életét és 
vagyonát veszélyeztető vadásztársadalom és az 
annyi sok ezer, életével játszó hivatásos vadász 
szózatával a vármegyék és városok törvény
hatóságaihoz fordul s kéri, hogy: Krassó- 
Szörény, Borsod, Heves, Gömör és Ung vár
megyék jó példáját követve, mielőbb alkossa 
meg és léptesse életbe a társadalom által oly 
Tág áhítozott fegyvertartási szabályrendeletet. A 
várt eredmény csak azon esetben szanálhatja 
a törvényhatóságok nemes törekvését, ha az 
összes vármegyék egyöntetűen járnak el s össze
fognak a társadalom embervért szívó parazitája, 
a vadorzók eltiprásának üdvös munkájában 1 

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Az orvvadászat 
és az ellene való védekezés.

Irta: Ifj. Kasparek Károly.

A magyar — és ez joggal mondható — a leg
régibb vadásznemzet. Sajnos azonban, hogy vadászati 
irodalmunk nem tart lépést a korral, csak azért, mert : 
a magyar vadász írni nem szeret. Mig a. szomszéd né
meteknél nagy könyvtárak és számtalan vadászati szak
lap hirdeti a vadászati irodalom dicsőségét, addig nálunk 
alig van könyv, alig van lap, mely e nemes sporttal 
foglalkozna.

Hanem az orvvadászat, az annál vígabban burjánzik s 
már ijjesztő mérveket ölt. E téren szerzett szomorú ta
pasztalataimat foglalom össze azon reményben^ hogy 
hasznos szolgálatot teszek az irányadó köröknek, akik a 
tarthatatlan 1883. évi XX t. cikket módosítani fogják.

Cikkemmel csak a magyar erdész- és vadászközönség 
közérdekét akarom szolgálni s útmutatást adni az orv
vadászok kinyomozására, hogy elkerültessék az a sok 
ember-áldozat, mit évente az orvvadászok fegyvere kiolt. 
Ami nem mese, hanem tiszta való. Utalok a wieni nem
zetközi vadászati kiállításra, ahol csak szűkebb körből 
hosszú sora volt az orvvadászok fegyvere által elpusztí
tott emberek névsorának, amely nem is volt teljes ; az 
ilyen esetek rendszerint nem jutnak nyilvánosságra, mert 
faluhelyeken, erdők mélyében játszódnak le és ki teszi 
ezt újságba, vagy pláne szaklapba?

A léprakók és hurokvetőkkel kezdem munkámat; mert 
a léprakás és hurokvetés művelete az első lépés, hogy 
az emberbe az orvvadász-hajlamot beoltsa.

A lépkészítés mesterségét a kis gyermek is hamarosan 
elsajátítja .és mihelyt tudja, abban a pillanatban már az 
ördögé. A vadorzói hajlam csirája ettől a pillanattól fogva 
erősen nő benne.

A lépre való fogás mestersége mily jövedelmező? arról 
fogalma csak annak lehtet, aki a lépkészítőket behatób
ban ismeri.

Télen van a léprakók aratása. Hím léprigót (Turdus 
pillaris) kalitkába csukva, kivisz valami borókás területre, 
— lehetőleg ahol vadkörtefa is van — és a bokrokat 
és a közvetlen környezetben levő fákat erősen megrakva 
lépvesszővel, valamely bokor,- vagy fatuskó mögött meg
húzódik és lesi a rabmadár hangját és mihelyt ez a le
vegőben társait megpillantja, kalitkájában nyugtalan lesz 
és társait segítségül hívja. A hű társak — saját vesz
tükre — teljes számban megjelennek. Nagy tömegekben 
ellepik a szomszédos bokrokat és fákat és ha a Fortuna 
kedvez, 50—60 madár is lépre kerül, ami a léprakónak 
8—10 korona tiszta hasznot hoz. így hát nem is csoda, 
ha a borókás területeket elárasztják télen a léprakó 
naplopók, mikor, egyéb munka hijján, ily szép napi kere
sethez jutnak.

A léprigón kívül sok tengelice (stiglinc == Fringilla car
duelis) is kerül fogságba, meglépezett bogáncson, vagy 
kenderszálon. Ha a napi zsákmány csak 5 drb, ez máris 
1 korona 15 fillért jelent.

A hurokvető-mesterség sem az utolsó, jövedelmezősé
gét tekintve. Egy-egy hurokvető 100—200 hurokkal el
látja magát és azokat az erdő és mező különböző pont
jain állítja fel. A kisebb-nagyobb madarakra lószőr-hurkot 
használ, azonban tengeri nyúlnak vagy túzoknak már 
drót-hurok kell, még pedig erős, ruganyos sárga drótból.

Több alkalommal sikerült ily hurokvetőt elcsípnem; 
egy esetben nem kevesebb, mint 5 drb erdei szalonka 
volt a kosarában, mig végre ő maga is hurokra került.

Erős, kemény télen, különösen jövedelmező e mester
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ség. Ilyenkor nagy tömegekben érkeznek északi vándor
madaraink, mint a selyemfarku locska, vagy csonttollú 
madár (Ampelis garulus) és a rigók sok faja. Van ilyen
kor aratás, gyakran napi 10—Iß korona keresethez is 
jut a lószőr-tőrvető.

A törvény ezeket a bűnösöket nagyon gyengén sújtja. 
Rendszerint 10 korona bírságra ítéli, amiért vagyontalan- 
ság címén egy napig a járási főszolgabíró börtönében 
melegedik.

Én az ilyenek fölött mondok törvényt a helyszínén, 
négyszem között. Az ilyen kutyakorbácscsal rögtönzött 
törvény sokkal hatásosabb, mint a száraz §§-ok és az 
illető kedvét jóidőre elviszi a hurok-, illetve lépvessző
rakástól és csak ezek után következik a hivatalos fel
jelentés, hogy a lószőr-tőrvető uram korbácsütés okozta 
fájdalma egy napi hűvössel enyhittessék. Ennél jobb 
gyógyszert .nem ismerek.

Igaz, hogy a lószőr-tőrvető a biró előtt panasszal fog 
élni, hogy: ütöttük, vertük. De ez mit sem használ, mert 
tanukat nem hoztunk e művelethez.

Tanácsos a hurkokat, illetve lépvesszőket mind össze
szedni és a környéket is alaposan átkutatni, hogy nem-e 
felejtődött el valamely hurok, illetve lépvessző. Az el
kobzott anyagot pedig szolgáltassuk át a. járási főszolga
bírónak, hogy az mint Corpus delicti, a bűnjelek között 
szerepeljen.

Noha az 1883. évi XX. t.-c. szigorúan tiltja az 
orvvadászatot, mégis akadnak lelketlen emberek, kik 
„jobb a tiltott gyümölcs“ elvének hódolnak.

Különösen a Felvidék és Erdély el van látva bőven 
ezekkel a szörnyalakokkal. Alig van község, hogy egy
két orvvadász ne tanyázna benne és ha száz község 
között akad egy, melyben nincs, akkor szomszédos köz
ségbeli orvvadászok gondoskodnak arról, hogy oda el- 
átogassanak. Azonban az Alföid sem panaszkodhatik. 

Lápos, nádas, füzes helyei biztos menedéket nyújtanak 
és szinte' kínálkoznak az orvvadásznak. Számuk itt csak 
azért kevesebb, mert szarvas, vaddisznó nem igen van, 
kisebb vaddal pedig az orvvadász nem nagyon törődik. 
No, meg tán akért is, mert a tőzsgyökeres magyar em
ber nyíltsága nem szereti a lopva-bujkálást.

Az orvvadász szemfüles, kijátsza még a legéberebb 
vadőrt is. Puskapora közé pattogós gyufafejeket rak, hogy 
nagyot ne durranjon és — mint alább részletezni fo
gom, ■— kihasználja a legjobb alkalmakat vágyának 
elérésére.

Az orvvadászat vagy az emberben született hajlam
ból eredő, —- mintegy kleptomanikus, — vagy pedig az 
anyagi haszon utáni vágyból fakad.

Az elsők közé azon egyének sorolhatók, kiknek nem 
telik vadászjegyre, nem telik vadászati terület bérletre, 
vagy abból ki vannak zárva. Őket nem a haszon utáni 
vágy ösztökéli az orvvadászatra, hanem tisztán-pusztán 
azon mágnes, hogy passziójuknak hódoljanak. Az orvva
dászat utáni vágy bennük visszatarthatatlan, ösztönszerü. 

Vakon hódolnak passziójuknak, tettükben vigyázatlanok, 
meggondolatlanok és ez az oka annak; hogy az ily fajta 
orvvadászok legnagyobb része hurokra kerül; mig a 
notórius orvvadász addig vígan lesipuskázík. Ezek na
gyobbrészt mesteremberekből állanak, akik kinőttek a 
„flaubert" fegyverből és egy- yagy kétcsövű, olcsó 
„leufax“ fegyvert véve, kinéznek néha a határba, egy 
kis „ürge lesre.“ Hogy ilyenkor egy kis tapsifüles, vagy 
fogoly is jön, nem baj! Aggatékra kerül’. Ezek nem oly 
veszedelmesek a vadászokra nézve; mert a kár mellett 
amit -okoznak, hasznot is hajtanak, lévén ők erélyes 
pusztítói a szarka és varjúféléknek. Aggatékukon mátyás, 
őrgébics, mókus, ölyv, vagy vércse sem ritkák.

Vadászatukra rendszerint a vasárnapi délutánokat 
használják fel, amikor a vadászati jogbérlő úr odahaza 
szundikál, vagy a kaszinóban tarokkozik. A orvvadászok 
ezen faja, az emberre nézve nem veszedelmes, Vadá
szaton összejőve vele, szó nélkül adja át puskáját és 
menyre-földre könyörög, csakhogy fel ne jelentsük. Az 
orvvadászok ezen faját, — őszintén szólva — sajnálom. 
Ha megbocsátunk neki, 5—6 évig is abba hagyja a 
vadászatot, míg újból feléled benne á szenvedély. Leg
helyesebb az ilyeneket vadőröknek alkalmazni. Tapasz
talatom szerint a legügyesebb vadőrök ezekből válnak, 
szolgálatukat ambiciózusan végzik és örök hálával tartoz
nak nekünk, hogy fel nem jelentettük, azért örökké 
kedveskednek és készek érettünk életüket is feláldozni. 
A vadóvás mesterségét, — miután tudnak nemesen 
gondolkozni, — gyorsan elsajátítják és a notórius orv
vadászok'legerélyesebb üldözőivé, lesznek.

Sokkal veszedelmesebbek az anyagi haszon után 
vágyakozó orvvadászok. Tőlük az ember élete sem biztos í 
világos nappal is rálőnek a vadőrre, ha meglepi őket. 
Az embernek folyton kell rettegni tőlük. Nem törődnek 
azok az emberi élettel, gyakran az erősített csendőr-' 
őrjáratot is megtámadják, csakhogy menekülhessenek a 
veszélyből. Valódi vérszomjas tigrisek. Leleményességük 
és óvatosságuk határtalan, de végszükségben nem res
pektálják a tízparancsolat 5-ik pontját, hanem , védekeznek, 
még utolsó csepp vérükig is. Nem kell ezeknek fiók
varjú 1, A legkisebb vad, amivel megelégszenek, a nyúl, 
de . az is csak a nagyobb fajtából.

Foglalkozásukat, mesterségüket, teljesen elhanyagol
ják, gyermekeiket csavargóknak nevelik és mindenre, 
ami haszonnal jár — legyen az bár lopás is, — tanítják. 
Az orvvadászok gyermekeiből kerülnek ki a leghíresebb 
iskolakerülök, mert a szabad természet fiai nem élvez
hetik az iskola poros levegőjét, hanem apjuk mesterségét 
megkedvelve, azt szorgalmasan űzik. Fejüket mindig 
azon törik, hogy a vadászt kijátszók, csakhogy ők minél 
nagyobb zsákmányhoz jussanak. Hold világos, éjjel, — 
mikor a vadász a legszebb álmait szövi, — szedik le a 
leghatalmasabb agancsosait. Nem sajnálnak semmit, rá
dupláznak a borjas szarvas tehénre, csak hustömeg legyen, 
melyért pénzt zsebelhesselek. Nem respektálják a tilalmi 
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időt sem, mert nekik főcéljuk: a haszon utáni vágy és 
ezért képesek életüket is kockáztatni.

Az orvvadász az erdő hiénája. Amit a vadvédelem 
nevel, az orvvadász gyilkos fegyvere azt rövid idő alatt 
kipusztitja. Mérhetetlen az a kár, mit az orvvadász a 
vadállományban tesz. Sok évi fáradságos munkánkat 
hamarosan tönkre teszi, nem törődik ő a jövővel és 
csak a „most“-nak él. Élete — bár helyhez van kötve
— mégis kényszeríti vándorlásra, de az messze nem 
terjed, legfeljebb a szomszédos községek határáig, mikor 
a „saját területéről“ a vadat teljesen kipusztította és nincs 
mit lőni. Mert hiába! ily állapot csak rövid, maximum 
10-15 évig tart. Ilyenkor befészkeli magát a szomszé
dos uradalmak vadaskertjeibe, hol többnyire rajta veszt; 
de előbb egy-két vadőrt átküld a másvilágra.

Nagy kellemetlenséget is okozhat az embernek ; igy
— csak nemrég történt — Krajnában báró Bornnak egy 
kapitális vadkecskebakja (Capra ibex) volt a vadaskert
jében. Őfelségének kedveskedni akarván vele, meghívta 
koronás királyunkat annak a lelövésére. Mily nagy volt 
az ijedelem, mikor megtudta, hogy a bakot az orvvadá
szok lelőtték.

Az orvvadász az éj leplét használva fel, nemcsak a 
vadban okoz kártételt, hanem az erdei kultúrát is ide-oda 
való éjjeli botorkálásával nagyobb mérvben pusztítja. 
Különös előszeretettel viseltetik a .csemetekertek irányá
ban. A csemetekertek kerítése kitűnő födözéket nyújt 
neki, kilátása nagyszerű, mindent s mindenkit lát, őt 
pedig senki.

Hogy lövése no menjen veszendőbe, leginkább a teher
ben levő állatokat szemeli ki áldozatul.' Ezek nem oly 
fürgék és így biztosabb célpontot szolgáltatnak az orv
vadásznak, akinél a fő: „a nagy kereset.“

Kiszimatol minden — kártékony vad ellen — felállított 
vasat és kiszedi belőle a megfogódzott állatokat.

A kártékony vadat, — mint sast, kányát, veresét nem 
bántja; rókát, vadmacskát is csak akkor,-mikor bundája 
értékesebb és jól pénzelhet vele.

Főúri vadászat. Fülöp Szász Coburg Gothai herceg 
pusztavacsi vadászterületén a hajtóvadászatok december 
5—10. között tartattak meg; résztvettek: Fülöp herceg, 
mint vadászúr, fiával, Lipót herceggel,.Ágost szász kir. 
herceg, gróf Szapáry Péter és István, gróf Blssinger 
Nándor, gróf Breda Viktor, Gablenz Nándor báró, 
Halász Zsigmond és Móric, Muzsik Lajos, Bakos 
Géza és a pusztavacsi uradalom tisztikara. Terítékre 
került: 10 drb. dámvad, 2400 drb. mezei, 23 drb. üregi 
nyúl, 521 drb. fácán, 2 drb. szalonka, 52 drb. fogoly, 
1 drb. róka és 32 drb. többféle kártékony vad. Összesen 
3041 darab.

Pusztavacs, 1911. december hó 10-én.

Müller Róbert, Szathmáry Lajos,
erdőmester. segéderdőmérnök.

KÜLÖNFÉLÉK

* Kitüntetés. Őfelsége a király Szilágyi József fő- 
erdőtanácsosnak buzgó szolgálatai elismeréséül a királyi 
tanácsosi címet díjmentesen adományozta.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister az 
állami érdőtisztek összesített közös rangsorozati létszá
mában Maróthy Emil, Valics János, Borbély Sámuel, 
Mamira József, Totth László, Modrovich Ferenc, 
Gössvuein Lajos, Szy Dénes, Németh Pál, Horváth 
Dezső, Papp Jenő, Berzenkovics Antal, Slijepcecic Illés, 
Brateljevic Mihály, Bevelaqua István és Molcsártyi 
Gábor m. kir. erdőmérnök-gyakornokokat kinevezte erdő- 
mérnökjelöltekké.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Röhrich Márton m. kir. erdőtanácsost Kolozs
várról Zsarnócára, Béky Albert m. kir. főerdőmérnököt 
Szászsebesről Kolozsvárra s megbízta a zsarnócai, illető
leg a kolozsvári erdőrendezőség vezetésével, továbbá át
helyezte Szecskay Dezső m. kir. erdőmérnököt Szomol- 
nokhutáról Tótsóvárra és ideiglenesen megbízta az ottani 
erdőrendezőség vezetésével, Jánosi Pál m. kir. segéd- 
erdőmérnököt ideiglenesen megbízta a szászsebesi .erdő
rendezőség vezetésével. A magyarországi kincstári erdők 
kezelésének szolgálati ágazatánál áthelyezte Merényi 
Gyula m. .kir. erdőtanácsost Tótsóvárról Kolozsvárra 
(főnökhelyettesnek), Würsching Frigyes m. kir. erdő
tanácsost Orsováról Zsarnócára (pénztárosnak), Nagy 
Károly m. kir. erdőtanácsost Lúgosról Orsovára (főnök
helyettesnek), Fekete János m, kir. főerdőmérnököt Pan- 
csováról Lúgosra (ellenőrködőnek), Roller János m. kir. 
főerdőmérnököt Bródról Zsarnócára (ellenőrködőnek), 
Hajdú Dezső m. kir. erdőmérnököt Zsarnócáról Szél
aknára (erdőgondnoknak), Erdey János m. kir. segéd- 
erdőmérnököt pedig Zsarnócáról Lúgosra (az erdőigaz
gatóság központi szolgálatához), Ocsárd Károly m. kir. 
erdőtanácsost Nagybányáról Gödöllőre (főnökhelyettesnek), 
Burdáts János m. kir. erdőtanácsost Upgvárról Nagy
bányára (főnökhelyettesnek), Mike Imre m. kir. főerdő
mérnököt pedig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
kerületéből Abrudfalváról Nagybányára (ellenőrködőnek), 
továbbá a nagybányai m. kir. főerdőhívatalnál Radó 
Pál m. kir. erdőtanácsost a pénztárosi teendők ellátásá
val, az ungvári m. kir. főerdőhívatalnál Lánczy Antal
m. kir. főerdőmérnököt a pénztárosi teendők végzésével, 
Kelen Gyula m. kir. erdőmérnököf pedig az ungvári m. 
kir. erdőgondnokság vezetésével bízta meg. Áthelyezte 
Hubay Zsigmond m. kir. főerdőtanácsost Nagybányáról 
Máramarosszigetre (m. kir. erdőigazgatósághoz hivatal
főnöknek), Várnai Ödön m. kir. erdőtanácsost Kolozs
várról Orsovára (a m. kir. erdőhivatalhoz hivatalfőnök
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nek), Nemes Károly m. kir. erdőtanácsost Lippáról Tót- 
sóvárra (a m. kir. erdőhivatalhoz hivatalfőnöknek), Szabó 
József m. kir. erdőtanácsost pedig a vezetése alatt 'álló 
ministeriumtól Nagybányára (a m. kir. főerdőhivatalhoz 
hivatalfőnöknek), Pataki József m. kir. főerdőmérnököt 
Breznóbányáról Szászsebesre (az erdőhivatal központi 
szolgálatához), Fritz Rezső, m. kir. erdőmérnököt Dob.- 
rócsról Breznóbányára (ellenőrködőnek), Muttnyánszky 
Jenő m. kir. segéderdőmérnököt Selmecbányáról Bródra 
(erdőgondnoknak), Rónai György m. kir. segéderdőmér
nököt Selmecbányáról Kisgaramra (erdőgondnoknak), 
Komán Artur m. kir. segéderdőmérnököt Selmecbányáról 
Havasközre (erdőgondnoknak), Pilz Alfréd m. kir. segéd
erdőmérnököt Besztercebányáról Dobrócsra (erdőgondnok
nak), továbbá ifj. Benkő Rezső m. kir. segéderdőmér
nököt Lúgosról Máramarosszigetre, Fábián János m. kir. 
erdőmérnökjelöltet pedig Máramarosszigetről Szászsebesre 
(központi szolgálatba), Glira Károly m. kir. erdőmérnököt 
Biszteréről Szászsebesre (pénztári ellenőrnek), Wollnhofer 
Pál m. kir. erdőmérnököt Geletnekről Liptóujvárra (ellen
őrködőnek), Klimkó Gyula m. kir. erdőmérnököt Dalbos- 
falvárói Parasznyára (erdőgondnoknak), id. Szabó Kálmán 
m. kir. segéderdőmérnököt Óasszonyrétről Beszterére 
(erdőgondnoknak), Dienes Béla m. kir. segéderdőmérnö
köt Lúgosról Dalbosfalvára (erdőgondnoknak), Törzs 
Artur m. kir. segéderdőmérnököt Tótsóvárról Szomolnok- 
hutára (erdőgondnoknak), Bertram J. Albert m. kir. 
segéderdőmérnököt Zsarnócáról Gelétnekre (erdőgond
noknak), Törzs István m. kir. segéderdőmérnököt Nagy- 
bocskóról Bustyaházára (pénztári ellenőrnek). Diószeghy 
Lajos m. kir. erdőmérnököt szolgálattételre beosztotta az 
ungvári m. kir. állami erdőhivatalhoz; továbbá áthelyezte 
Heincz János m. kir. erdőmérnökjelöltet Ungvárra (erdő
gondnoknak), Seemayer Bódog m. kir. erdőmérnökjelöltet 
Szerdahelyre (erdőgondnoknak), Kovács Pál m. kir. fő- 
erdőmérriököt pedig Pécsre (erdőgondnoknak).

* Uj m. kir. járási erdőgondnokságok. A m kir. 
földmivelésügyi minister a brassói m. kir. állami erdő
hivatal kerületében (Feketehalom székhelylyel) egy új 
m. kir. járási erdőgondnokságot állított fel s ezzel kapcso
latban áthelyezte Schuster András m. kir. erdőmérnököt 
Feketehalomra (erdőgondnoknak), Horváti Ferenc m. 
kir. főprdőmérnököt Újvidékre (erdőgondnoknak), Mura- 
közy Pál m. kir. erdőmérnök-gyakornokot Nagyváradra 
(az ottani m. kir. állami erdőhivatalhoz). — Az eperjesi 
m. kir. állami erdőhivatal kerületében (Eperjes szék
helylyel) egy új m. kir. járási erdőgondnokságot szervezett 
s ezzel egyidejűleg megbízta Fekete Béla m. kir. erdő
mérnököt az eperjesvidéki felső m. kir. járási erdőgond
nokság vezetésével, Zseleznyák Péter m. kir. erdő- 
mérnök-jelöltet pedig a Nagyszőllősön székelő m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetésével; továbbá áthelyezte 
Petricsek István m. kir. segéderdőmérnököt Zsarnócára, 
az ottani m. kir. erdőhivatalhoz (központi szolgálattételre). 
— A dévai m. kir. állami erdőhivatal kerületében (Puj 

és Vajdahunyad székhelylyel) két új m. kir. járási erdő- 
gondnokságoi állított fel s ezzel kapcsolatban áthelyezte 
Zathureczky Nándor m. kir. segéderdőmérnököt Alsó- 
kubinból Pujra (erdőgondnoknak) és Fröhlich György 
m. kir. segéderdőmérnököt Déváról Vajdahunyadra (erdő
gondnoknak). — A dési m. kir. állami erdőhivatal kerü
letében (Magyarlápos székhelylyel) egy új m. kir. járási 
erdőgondnokságot állított fel s ezzel kapcsolatosan Juron 
Bernát m. kir. segéderdőmérnököt áthelyezte Magyar
láposra (erdőgondnoknak); továbbá megbízta Neumann 
Jenő m. kir. segéderdőmérnököt a Désen székelő betlen- 
vidéki erdőgondnokság vezetésével, Németh Pál m. kir. 
erdőmérnök-gyakornokot pedig a Désen székelő m kir. 
járási erdőgondnokság teendőinek ellátásával. — A rima
szombati m. kir. állami erdőhivatal kerületében (Nagy
meze székhelylyel) egy új m. kir. erdőgondnokságot állí
tott fel s" ezzel kapcsolatban áthelyezte Vagács Sándor 
m. kir. segéderdőmérnököt Nagyrőcére (erdőgondnoknak).

* Hogy lehet Amerikában férjhez jutni. Valahol 
faluhelyen, az édes anyja gazdaságában éldegélt egy 
fiatal hölgy, aki baromfitenyésztéssel és tojástermeléssel 
foglalatoskodott. Egyik napon egy láda tojást kellett kül
denie egy ismeretlen megrendelőnek és — merő pajkos- 
ságból — a ládába a következő „útlevelet“ csúsztatta: 
„Putman Edit — New-Jersey állam — 19 éves, kék 
szemű, szőke hajú “ Nyolc nappal később a szőke Edit 
ezt a levelet kapta: „HireCskéjét a tegnapi reggeli el
fogyasztásakor olvastam; a tojás pompás volt és én egész 
nap kék szemére gondoltam. Szeretem Önt, szerdán el
jövök.“ Még regényesebb,— ha ezt regényesnek akarják 
nevezni —, az a mód, ahogyan Chudleigh Foy-jutott 
férjhez. Miss Foy egy almakiviteli üzletben volt alkal
mazva, ahol naponként sok tonna almát csomagolnak 
be, hogy messze külföldre elszállítsák. Miss Foy egy 
szobában egymaga dolgozott és szörnyű mód unatkozott, 
az álmaszállításnak az a tulajdonsága lévén, hogy egy 
gyengéden érző nő.l szivet nem tud teljesen betölteni. 
Kurtán furcsán elhatározta, hogy előszedi arcképét és 
arra ézeket írja: „Hol van Ön? Ki Ön, aki ezeket az 
almákat eszi? írjon nekem, kérem, egészen magamra 
hagyatva, unatkozom itt.“ Megirta a levelet és bedobta 
egy almával megtöltött tonnába. A válasz Angolországból 
jött. Rövid volt, de velős. Az almavevő jelezte benne, 
hogy a legközelebbi gőzössel odaérkezik, — s amikor 
megjött, miss Foy megvált az üzlettől és hazájától és az 
anglius boldog felesége lett.

* Hibaigazítás. A lapunk legutóbbi számában meg
jelent, „Szélfodrok az erdőn“ cimü tárcában Prohászka 
püspök idézett eszmefuttatásának cime nem „A lélek 
tükre“, hanem „Az élet tükre“.
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SZÉKELY ES ILLÉS |
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MÉLYEN TISZTELT RENDELŐINEK, í 
EZÚTON KÍVÁN »BOLDOG ÚJÉVET! <

f-----------  —%

SHNDOR IMRE
erdészeti magkereskedő és csemetenagytermelő 

a nagyérdemű magyar Erdészközönségnek

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN!

Vadászati jog bérbeadása.
Moson vármegyei Valla község elöljárósága 

közhírré teszi, miszerint mintegy 4500 kát. hold 
nagyságú s a közbirtokosság tulajdonát képező 
vadászterületen a

vadászati jog
— melyen nagy számban fővadak is lőhetők — 
két részre osztva (az első rész 2376 kát. hold, 
a második rész 2124 kát. hold) 1912 évi január 
lió 15~én, ugyanezen év május hó l-jétől egy
másután következő 6 évre nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár az első részre 1200 K, a má
sodik részre 500 K, bánatpénz 10 százalék.

A közelebbi árverési feltételek megkeresésre 
az érdeklődőkkel közöltéinek és ezek a községi 
irodában betekinthetők.

A fertővidéki h. é. vasút állomása vadász
területen, illetve a község tőszomszédságá
ban van.

Valla, 1911. évi december 6-án.

Áz elöljáróság.

A pécsi püspöki uradalom 

főerdészi állásra 
pályázatot hirdet; az állás 1912. évi április hó
1-én  foglalandó el.

Pályázni óhajtók szabályszerűen fölszerelt kér
vényeiket gróf Zichy Gyula dr. pécsi megyés 
püspök úr Ő Méltóságához címezve a pécsi 
püspöki jószágigazgatósághoz (Pécs, Papnövelde
utca 13. sz.) küldjék be.

Pályázati határidő 1911. évi január hó 31. 
yi jószágigazgatóság.

Ad. 5255—1911. kb. sz.

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye Belényesi járásában fekvő, 

Kisbelényes község volt úrbéreseinek tulajdonát 
képező erdőben 5255—1911. kb. számú köz
igazgatási érd. bizottsági határozattal kihaszná
lásra engedélyezett 17 kát. hold, 1903- 1912. 
évi vágásterületén található műfa és 981 drb 
553 m3 tüzifatömege egészben tövön 1912. 
évi január hó 23-án, d. e. 10 órakor 
Kisbelényes község házánál zárt írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános árverésen becs
áron felül el fog adatni.

A hivatalosan mebállapított becsérték, mint 
kikiáltási ár 11406 K (tizenegyezernégyszázhat 
korona). Bánatpénz 1140 K.

Eladás tárgyát képező erdőrész a belényesi 
h, é. vasútállomástól 18 km. távolságon fekszik.

Szabályszerüleg kiállított és 10 % bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli 
árverés megkezdése előtt nyújtandók be, — 
ellenben szabálytalan és hiányosan felszerelt, 
utó és távirati, nemkülönben becsáron alóli aján
latok visszautasíttatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 
adatok a belényesi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és a nagyváradi m. kir. állami erdő
hivatalnál, valamint a kisbelényesi úrbéres birto
kossági elnöknél hivatalos órákban megtekint
hetők.

Kisbelényes, 1911. évi december hó 22-én.
Úrbéres elnök.
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Sz.: 837- 911.

Faeladási hirdetmény
Mese község „Ober dem Dorfe“ nevű erde
jének rendes évi vágásában levő 525 drb 44 
cm. átlagos mellmagasságu átmérővel biró tölgy
fájára, mely szakértői becsű alapján 329 m3 mű- 
és 470 m3 tűzifát tartalmaz. Becsérték és ki
kiáltási ár 5800 korona, azaz ötezernyolcszáz 
korona. Bánatpénz ennek 10 százaléka.

írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvá
nos szóbeli árverés Mese községben 11)12. évi 
január hó 13-án délelőtt 11 órakor fog 
megtartatni.

Az árverési feltételek és részletes becslés a 
községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Mese, 1911. évi december hó.
Nagyküküllő vármegye 

Mese község elöljárósága.

Szám 1987/911.

Árverési hirdetmény.
Kőhalom község eladja 41548/908. F. M. 

szám alatt kihasználásra engedélyezett „Geis
kaul“ nevű erdejében 52'93 k. holdon található 
2089 drb tölgytörzset Írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen.

Az összes fatömeg 4375 m3 műfát és 6520 
m3 tűzifát tartalmaz. A becsár szakértői becslés 
alapján 150.000 kor., azaz 'Egyszázötvenezer 
koronában lett megállapítva, mely egyszersmind 
kikiáltási árul is szolgál. Az árverés Kőhalom 
község hivatalos helyiségében 1912. évi február 
hó 5-én ö. e. 9 órakor tartatik meg.

Bánatpénz a becsérték 10 százaléka, vagyis 
15.000 kor., azaz Tizenötezer korona. A fa
anyag dongafára kiválóan alkalmas. Megjegyez
tetik, hogy az illető erdő a homorodi vasúti ál - 
lomás közelében fekszik.

Az árverési és szerződési feltételek Kőhalom 
község irodájában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Kőhalom, 1911. évi december hó 19-én.
Czink Károly, fáik Ágoston,

főjegyző. biró.

2 drb kifejlett uhu,
egyenként 50 K- ért, egy tavalyi

bak-róka
24 koronáért, teljesen kifejlett

belga óriási nyulak
páronként 10 koronáért eladók

Füzes Kristófnál
Csáki-Gorbón Szolnok-Dobókamegye.
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3385/1911. szám.

Faeladási hirdetmény.
A volt 13. számú román bánsági határőrezred 

vagyonközsége részéről ezennel közhírré tétetik, 
miszerint a vagyonközség tulajdonát képező és 
az ohababisztrai erdőgondnokság kezelésében 
levő, .Vár község határában fekvő, B. gazdasági 
osztály, V. vágássorozat, II. tag, „Doszu Szim- 
tului“ vidéki 14 számú erdőrészleteiben a k. 
érd.-bizottság 2261/908. számú határozatával 
.életbeléptetett gazdasági üzemterv szerint ki
használásra előirt és esedékessé vált 49'16 kát. 
hold évi vágásterület 9830 m3-re becsült bükk- 
hasáb és dorongtüzifa-állománya zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános versenytár
gyalás útján 1912. év végéig leendő letárolás 
és a termelt faanyagoknak 1914. év végéig 
leendő kiszállítás kötelezettsége mellett kihasz
nálásra eladja.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy ajánla
taikat — kizárólag a vagyonközségnél kapható 
ajánlati űrlapok felhasználásával — legkésőbb

1912. évi február hó l=én 
délelőtt 10 óráig

a vagyonközség erdőgazdasági hivatalánál Karán- 
sebesen annál is inkább nyújtsák be, mivel elké
sett — távirati úton — és bánatpénz nélkül be
nyújtott ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni. 
Az ajánlatban, melyhez állampapírokban, vagy 
készpénzben 1000 (egyezer) korona bánatpénzt 
is mellékelni kell, a kihasználásra kiirt 4918 k, 
hold vágásterület összes fatömegeért megajánlott 
összeget számokkal és betűkkel, kétséget ki
záró módon, olvashatóan kell kiírni és ajánlat
tevő kinyilatkoztatni köteles, hogy a részletes 
faeladási feltételeket ismeri és magát azoknak 
feltétlenül aláveti.

Karánsebes, 1911. évi december hó 25-én.

fi román bánsági vagyonközség 
erdőgazdasági hivatala.

Tölgy-, gyertyán- és nyár-rönkfa, tölgy
oszlopok, talpfák és bányafa, hántott nyár- 

cellulosefa eladása
kitermelt állapotban vasúti rakodóra szállítva, részben 

vasúti kocsiba rakva.
Kassa szab. kir. város tanácstermében 1912. 

évi január hó 20-án délelőtt 10 órakor meg
tartandó zárt írásbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerül mintegy

600 tm.3 különféle vastagságú tölgyrönkfa,
710 darab 6 V2—8 és 10 m.-es tölgy-oszlop,
280 tm.3 különféle hosszúságú és vastagságú 

tölgy-bányafa,
4800 darab különféle méretű tölgy-talpfa,
1200 ürméter hántott nyár-cellulosefa,
100 tömörköbm. gyufagyártási nyárfa-rönkő és
40 tömörköbméter vagy mintegy 4 vasúti 

kocsirakomány egy méteres gyertyán-rönkő.
Ezen fatömeg 1911—1912. telén, illetve utóbbi 

év tavaszán házilag termeltetik. Szállításáról a 
kassai, kisladnai és kassahámori vasúti állomásra, 
részben kocsiba rakásáról is a városi erdőhiva
tal gondoskodik

A fatömeg részletes kimutatása, a verseny
tárgyalási és szerződési feltételek Kassa szab, 
kir. város erdőhivatalában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők és érdeklődőknek,kívánatra meg 
is küldetnek.

Ajánlattevők a szállítási határidőre nézve 
ajánlataikban nyilatkozni tartoznak.

Az egyes választékokra külön-külön, de az 
egyes vasúti állomásokon berakásra kerülő 
választékokra együttesen is adhatók be ajánlatok.

A tölgyfa háromféle vastagsági osztálya állo- 
másonkint elkülönítve, de csak együttesen kerül 
értékesítés alá. Az ajánlatok ezen fatömegre a 
kikiáltási áron felül egész és tizedrész százalé
kokban és az összes faanyagokra nézve számok
kal és betűkkel kiírva teendők meg.

A bánatpénz a részletes kimutatásban kitün
tetett fatömeg és a felajánlott egységár alapján 
kiszámított érték tiz százaléka, mely egyúttal 
biztosítékot is képez.

Kassa, 1911. évi december hó 9-én.
Éder Ödön 

polgármester.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.

20 MAGYAR ERDÉSZ 1. szám.

Erdei facsemete <1
1912. évi tavaszi szállításra. 1e/

800.000 drb. 2 éves lucfenyő Picea excelsa magonc
1.200.000 „ 3

10.000 „ 5 „ „ „ „ átiskolázott
10.000 3 „ jegenyefenyő Abies pectinata magonc

300.Q00 „ 2 „ banksfenyő Pinus banksiana
10.000 „ 2 „ „ átiskolázott
35.500 „ 3 „ kékfenyő Picea pungens glauca magonc
85.000 „ 2 „ douglasfenyő Pseudo tzuga douglasi magonc
5.000 „ 2 „ vörösfenyő Larix europaea 'magonc
1.500 „ 3 ,, „ „ „ suháng

600.000 „ 2 „ feketefenyő Pinus austriaca magonc
400.000 „ 2 „ „ „ „ átiskolázott
300 000 „ 3 „ magonc

1,000.000' „ 2 „ kocsánytalan tölgycsemete
1.000.000 „ 1 „ kocsányostölgy Quercus pedunculata

200.000 „ 2
75.000 „ 3

800.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba magonc
300.000 „ 2 » ’ » » » „ „

10.000 „ 1 ,, „ „ ornus
116.000 „ 2
50.000 „ 3 „ „ » » „ ’
85.000 „ 1 „ „ „ excelsior
85.000 „ 2
16.000 „ 2 „ mezgéséger Alnus glutinosa
35.000 „ 2 „ hamvaséger „ incana

1.100.000 „ 1 „ ákác Robinia pseudoacatia „
3.000 „ 1 „ dió Juglans nigra
1.500 „ 2

200 „ 2
6.000 „. 2 „ juhar Acer pseudoplatanus magonc
2.000 „ ’ 3 „ „ „ „ suháng

Továbbá kislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű.
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdőgondnoksága LaukaS ^LlillkciSZpriC^.

Posta: Bihardobrosd (Dobrest) Biharmegye.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. 

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KÓVÁRY JÁNOS Budapesten.
Előfizetéseket Budapesten elfogad:

Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Az erdő értéke.
Irta Elek István.

Márton Sándort úgy ismertük mindég, mint 
az erdőgazdasági reformeszmék buzgó harcosát, 
mint erdészeti viszonyaink alapos ismerőjét; 
annál meglepőbb, hogy a M. E. 1911. évi 22., 
23. és 24-ik füzetében „Magyarország mai 
vagyoni helyzete és a magyar erdészet“ cím 
alatti közleményeiben megtagadja a magyar er
dészet törekvéseivel való szolidaritását. A ma
gyar erdészet törekvése ugyanis: az intenzív 
erdőgazdaság alapját megvetve, az erdőgazda
ságot jövedelmezővé s a testvér mezőgazdaság 
méltó versenytársává tenni. Márton Sándor pedig 
erdőgazdaságunknak erre való képtelenségét bizo
nyítgatja, meghátrálást, törekvéseinknek feladását 
hirdeti, arra bíztat, hogy adjuk ki kezeinkből 
erdőink legjavát, épen azokat, melyek jobb tala
jon állva, a belterjes erdőgazdaság alkalmas 
objektumaivá válhatnának s vonuljunk vissza — 
ahová már különben is visszaszoríttattunk — 
hozzáférhetlen sziklás s kőgörgeteges vég
várainkba.

Márton cikksorozatának elolvasása azt hi
szem a legtöbb szakember leikéből mély szo
morúságot váltott ki. Mintha elvesztettünk volna 
közülünk valakit, a legjobbak egyikét, kit hívünk
nek vallottunk.

Tévedni, reményekben csalódni s elfásulni 
az élet meddő küzdelmei közepeit — ez emberi 
dolog, de eddig vallott eszményeinket cserben 
hagyni, élethivatásunkat — mit egykor rajongó 
szeretettel s tettrevágyással telten magunk vá
lasztottunk — oly meddőnek feltüntetni, mely 

szerint csak a meghátrálás útja maradhat szá
munkra, — oda állani az ellenséges táborba a 
túlzók közé: ezt az ambitiot lélektanilag nem 
tudom megmagyarázni. Senkit sem tartanék 
közülünk erre képesnek, kiket valaha a selmeci 
alma mater avatott édes testvérekké, annál ke
vésbé Márton Sándort, aki mindig első volt az 
elsők közt a magyar1 erdőgazdaság fejlesztése 
érdekében vívott harcokban s kinek nevéhez és 
sok évi működéséhez annyi elévülhetlen érdem 
fűződik.

Egy végzetes tévedés az egész. Tévedett 
számításaiban, tévedett következtetéseiben, azért 
én nem kívánok vitát kezdeni; de kimutatni té
vedéseit, meggyőzni tévedéseiről őt magát s 
visszahívni a magyar erdészek táborába, hol 
még az ő sokszor kipróbált erejére igen nagy 
szükségünk van.

Az a kérdés, amelyért Márton Sándor síkra 
szállt, tulajdonképen nem is vitás. Ó ugyanis 
azt kívánja, hogy a nem feltétlen fentartandó 
erdők irtása ne akadályoztassák. Ez így is van, 
a törvény rendeli, tehát senki nem gátolhatja s 
nem is gátolja, bár hiszen azt sem veheti rossz 
néven az erdész-szakemberektől, ha az erdő
birtokosok erdőirtási törekvéseit elő nem segítik, 
mert az erdőbirtokosok ezen törvényadta joguk
kal — a feltétlen erdőtalaj egyéni megítélés 
szerint változó fogalmát önjavukra magyarázva — 
nemcsak élnek, sőt azzal nagyban visszaélnek, 
miből máris, a magyar erdőgazdaságnak sajgó 
sebet okozva, elérhető erdőink általános devasz- 
tatioja következett be.

Így, habár az erdők fentartásának ezen in
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gatag alapjáért nem is lelkesedünk, viszont nem 
róhatjuk fel Márton Sándornak se, ha a törvé
nyes alap betartását szorgalmazza, sőt egyetért 
vele minden erdész-ember abban a szép eszmé
jében, hogy a kötött erdőbirtokosok tulajdoná
ban levő s nem feltétlen fentartandó erdők irtási 
engedélyét ahoz a feltételhez kötné, miszerint 
ezek az erdőbirtokosok a kincstár által össze- 
vásárlandó erdőterületekből legalább ugyanannyi 
(helyesebb volna ugyanoly értékű) közbirtokos- 
sági erdőjogosultságot szerezzenek.

Mindezekben tehát nem volna hiba, hanem 
aztán lehetetlen megdöbbenést nem érezni Már
ton Sándor érvelésének olvasásán. Nem keve
sebb, mint lVa millió kát. holdon nem feltétlen 
— és további 600 ezer hold feltétlen fentartan- 
dónak minősített erdő kiirtását követeli. A ma
gyar erdészetet 90 millió korona évi jövedelem 
és 2000 millió korona tőke-érték elvonásával 
vádolja meg. Az erdőgazdaságot Csak szükséges 
rossz földértékesítési módnak tartja, a másnemű 
gazdasági mívelést általában és mindenütt elébe 
helyezi; még a legelőt is a másnemű gazdasá
gilag mívelt területek közé tartozónak számítja, 
bár ez eddig törvényileg oda nem soroltatott; 
és általában olyan szégyenletes szegénységben 
levőnek mutatja be az erdőgazdaságot, hogy ha 
az mind igaz volna, amit számításai alapján 
bebizonyítottnak vél, akkor az erdőknek a ma
gyar erdészet által szorgalmazott és ellenőrzött 
fentartása által itt egy szédületes országcsalás 
követtetnék el s mi mindnyájan, erdész bajtár
saim, bősz panamisták volnánk!

Ilyen elvek érvényesülése esetén nem ma
radna az ország erdőiből az erdészek kezében 
annyi hely se, hol mindnyájunk sírját megássák, 
mert hiszen a mezőgazdaság és állattenyésztés 
hova-tovább való terjeszkedése, az evés közben 
kapott étvágy kielégithetlensége, a feltétlen vagy 
nem feltétlen fentartandó erdő találós kérdésének 
egyoldalú megoldása következtében, a mintául le
adott számítások által megindokoltan, — még 
utolsó sziklaváraiból is ki lehet ugrasztani a 
magyar erdészetet.

Hála Isten! mindez azonban nem igaz, tréfa 
az egész, játék a számokkal, mely magát a 
számolót is alaposan megtévesztette.

Összes számításait ugyanis tévesen felfogott 
járadék-elméletre helyezi s szerinte a mezőgaz
dasági mívelés évi járadékot, az erdő pedig kor
szaki járadékot ad, amiből kihozza, hogy a szántó
föld 100 évre tőkésített járadékainak végértéke 
61188 K (?'!) s ezzel szemben az erdőé 3600 
K, miből visszaszámítva az erdő holdankénti 
5 K 92 fillér járadékával, a mezőgazdasági föld 
holdankénti 50 K (?!) járadékát veti egybe.

Az erdőt nemcsak a talaj, hanem az azon 
lévő faállomány is alkotják s az okszerű erdő
gazdaság épen olyan évjáradékot szolgáltat, mint 
a mezőgazdaság!

Hogy mennyire nem helyes egyrészt a szántó
föld által szolgáltatott évi jövedelemnek, mint 
járadéknak, a 100-ik év végére tőkésített ösz- 
szegét, másrészt az erdőtalaj által 100 év alatt 
produkált fahozam értékét egybemérni, ki tetszik 
abból is, hogy 100 év múlva az a hold szántó 
nem fog megérni 61188 koronát, míg ellenben 
a hold erdőtalaj fatermése tényleg is megéri a 
3600 koronát. Tehát a képzelt veszteség na
gyon elméleti alapokon nyugszik, mert csak 
akkor lehetne róla szó, ha a szántóföld évi já
radékait takárékba helyezve, mint befektetett 
tőkéket külön kamatoztatnánk. Megszívlelendő, 
hogy minden érték csak addig kamatozhat, míg 
az ember száj- és hasüregében eltemetve nem 
lesz. A járadékoknak, mint évi fizetéssel biró 
tisztviselők igen jól tudjuk, rendszerint az a 
sorsa, hogy részben, vagy egészben fel lesznek 
élve. A gyomor pedig könnyen összéb húzó
dik s könnyen tágul. Igen sokat is elnyel, de 
kevéssel is megéri, ha nincs. Ha tehát erdőt 
nevelek, akkor nem értékeket pazarolok és do
bálok el, mint azt M. S. képzeli, ellenkezőleg, 
a gyomromon megtakarítok.

De nem is ez a fő, hanem hogy Ö meglévő 
erdőket akar szántókká alakítani, mégis a szán
tónak erdővé való átalakításánál előállható já
radék-veszteségekkel számít.

Fordítsuk csak meg a helyzetet s vegyük a 
M. példáját olyképen, hogy egy hold erdő által 
adott 3600 korona korszaki járadék most folyt 
be s ezt mint a most következő 100 éves já
radék kezdő értékét elhelyezem, akkor éven- 
kint az én hold erdőm3°/o-al 114 kor., 4%-al 
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147 korona örökös évi járadékot biztosít, mert 
100 év múlva a fahozam értéke újabb elhelye
zésre készen áil, szemben a szántóföld 50 ko
ronás járadékával.

Hát így vagyunk a járadékszámítással! Igaz 
és még sem az, mert egyik esetben az évi já
radékot magát, másik esetben a járadék kezdő 
tőkeértékét kellene külöp kamatoztatni, ezt pe
dig nem cselekedjük.

A tanulság ebből, hogy az erdő gazdasági 
értékét ép’ úgy nem lehet a talajértékkel egyen
lőnek venni, mint nem lehet a vágáskorban 
lévő állab értékével sem azonosítani.

Az igazságot pedig megtaláljuk a kettő kö
zött és abban, hogy az erdő nem korszaki, ha
nem évi- járadékokat szolgáltat — mert hiszen 
évi vágásokkal használjuk — épen úgy, mint 
bármily más gazdasági mívelés alá fogott föld.

Ez esetben már a Márton által is elénk állí
tott példánál a 3600 korona az évi vágás fa
készletének tövön való értékét képviseli. Ha 
M.-al együtt feltesszük, de belterjes erdőgazda
ságnál nem csak jogosan feltehető, hanem 
megkövetelhető, hogy a közbeeső használatok
ból befolyó jövedelem az összes évi kiadáso
kat fedezi, akkor az évi vágásból nyert holdan- 
kinti 3600 K bevétel erdőgazdaságunk tiszta 
jövedelme lesz, amiből 100 éves vágásforduló
nak megfelelően egy holdra 36 korona tiszta 
jövedelem jut az erdő évi járadéka képen.

így már 36 és 50 korona állanak egymással 
szemben, de ez még nem az igazság; hámoz
zuk csak tovább 1

Ha igazságos mértékkel akarunk mérni, ak
kor a két gazdasági ág között csakis a tiszta 
jövedelmeket lehet összevetni.

Egy mezőgazdasági birtok évi jövedelme, a 
befektetett instrukció, állatállomány, az intenzív 
megmunkálás, trágyázás stb., tehát maga a 
gazdálkodási módszer szerint fokozódik vagy 
csökken, így a tiszta jövedelmet csak úgy kap
juk, ha a gazdaságban fekvő tőkék kamatait, a 
munkát, a vállalkozási kockázatot és nyeresé
get leütjük a nyers haszonból, ami komplikált 
számítás volna. Részemről megfelelőnek és he
lyesnek ismerem, ha a tiszta jövedelem az évi 
bérrel vétetik egyenlőnek, ha ebből a tulajdo

nos kész kiadásai leüttetnek, mert ezen felüli 
bevételek már nem a föld járadékai, hanem 
a gazdálkodási mívelet és tevékenység pro
duktumai.

Az erdőnél már könnyebb a számítás, mert 
bár a bent fekvő értékek, jelesül a faállomány 
nem választhatók el magától az erdőtől, az 
erdő tiszta jövedelmét egyenlőnek vehetjük az 
évi vágás tövön álló fakészleteinek értékével, 
mert a gazdaság kész kiadásait, mint fentebb 
is feltételeztük, a közbeeső használatok jövedel
mével feltétlenül fedezettnek kell tekintenünk; 
a faanyag termelése, kiszállítása, további fel
dolgozása stb. által elérhető érték-többlet pedig 
már a vállalkozói tevékenység eredményeként 
tekintendő.

Ezeket azért tartottam szükségesnek felemlí
teni, hogy kimutassam, miszerint helyesnek tartom 
M. S. által a két gazdaság eredményeinek 
szembeállításánál követett azon eljárást, hogy a 
mezőgazdaságilag mívelt területek évi bérét s 
az erdőgazdaság által produkált évi vágás fakész
letének tőértékét vette az összehasonlítás alapjául. 
Maradjunk azért csak e mellett következetesen 
és mindvégig s ne zavarjuk össze számításain
kat folyton új tényezők közbekeverésével, mint 
azt M. S. cikkében tovább megteszi.

De ne zavarjuk ám össze számításainkat átlagok 
keresésével sem, mert hiszen ha az a kérdés 
döntendő el, hogy egy bizonyos területen erdő
gazdaság vagy valamely más gazdaság foly
tatása előnyösebb-e, akkor világos, hogy csak 
egy ugyanazon területre nézve tehetünk össze
hasonlítást s nem hozhatjuk szembe egymással 
a sziklavert rengetegek kőgörgeteges talajának 
szegénységét és a bánáti földek zsíros baráz
dáját.

Épen ezekben rejlik M. S. tévedése. A he
lyes útra térve azonban különös, de mégis ér
dekes dolgok fognak kiderülni, nevezetesen az, 
hogy az erdőgazdaság ugyanazon termőföldön 
legtöbbször ad annyi jövedelmet a tulajdonos
nak, mint a búza- vagy kukoricatermelés, sőt 
tekintve, hogy ez utóbbi termények a termelés 
után már alig emelkednek értékükben, míg a 
fa, termelés, kiszállítás, ipari feldolgozás által a 
tőárnak többszörösét is eléri s ezen értékemel-
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kedés a munkások, fuvarosok, iparosok kere
setében, kereskedők és vállalkozók nyereségei
ben nyer kiegyenlítést: még az is kiderül, hogy 
ha bár az erdő tulajdonosának nem is, de in
direkt az ország lakosságának — dacára a két 
gazdasági ág által elfoglalt területek szembe
szökő termőhelyi különbségeinek, átlagban is 
hoz annyit, amennyit a mezőgazdasági mag
termelés. — A legelőkről pedig szó se essen.

Úgy hiszem, azért nem fog ártani, ha a Márton 
Sándor által halálra ítélt 2 millió hold erdő ki
irtásával még várunk egy kis korig, de leg
alább is addig, míg cikkíró számításainak he
lyességét alaposan revideáltuk és elbíráltuk.

(Folytatjuk.)

Az erdők elterjedésének és eloszlásának 
történelmi fejlődéséről.

A míg tehát eleintén az erdőnek, mint az emberiség 
terjeszkedését és fejlődését gátló tényezőnek elhárítása 
és eltávolítása vált szükségessé, addig másrészről csak
hamar annak tudatára ébredtek, hogy az idők folyamán 
elfajult eme tömeges erdőpusztítások ellen kell valaminek 
történnie.

így már Nagy Károly rendelte el általánosságban azon 
tisztviselőknek, akik a császári erdőket kezelték, hogy 
ptt ahol az erdők fentartása kívánatosnak mutatkozik, 
azokat senkinek sem szabad kivágni vagy megkárosítani. 
Sok tekintetben az uralkodók vadászszenvedélye is 
hozzájárult ehez. Tulajdonjogukat mihamar kiterjesztették 
az erdőkre, miáltal a tömeges'pusztítás elől sok erdőt 
mentettek meg. így jöttek létre a „tilalmazott erdők." 
(Bannforste.) Igaz ugyan, hogy a tilalom kizárólag a 
vadászati jog biztosítása és vadászati érdekből történt, 
de üdvös hatása mégis érezhetővé vált, mert a korlátlan 
és veszedelmet rejtő céltalan irtás megszűnt.

Csakis a XIII-ik században akadunk oly rendeletekre, 
melyek a vadászaton kívül, a fa használatának tarta
mosságát célozzák és az erdők közérdekből való fentar- 
tását sürgetik. Ezen időből való a salzburgi érsek által 
1237-ben kiadott irtási tilalom, mely a salzburgi sóbá
nyák részére igyekszik a szükséges anyagot állandóan 
biztosítani s az erdőket, az akkor tájt a bajor Alpesekben 
elhatalmasodott erdőpusztítássál szemben megvédeni. Ha
sonló irtást tilalmazó rendeletek egész sora maradt fenn 
a XVI-ik századból ís, melyekkel az apró német államok 
igyekeztek országaik területén divó erdőirtásoknak gátat 
vetni.

Franciaországban IX. Károly 1573-ban adott ki egy 
irtást tilalmazó rendeletet, melyet IV-ik Henrik 1597-ben 
megújított. Úgy látszik azonban, ezen rendeletet nem 

hajtották végre teljes szigorral, mert épen a későbbi, 
tömeges erdőirtások hatása alatt alkotta meg XIV-ik Lajos 
hírneves ministere Colbert „Ordonance sűr le fait de 
forets“ cimü rendeletét 1669-ben, mely 120 éven át 
szabályozta Franciaország erdőgazdaságát s részben még 
ma is érvényben van. Lássuk ezen rendelet alap- és 
vezető elveit bővebben kifejtve, hogy az összehasonlítást 
máig fennálló törvényeinkkel megtehessük.

Főtendenciája ezen rendeletnek az volt, hogy a harcias 
király, — aki maga magát az államnak nyilvánította, 
(1’ État c’ est moi), — Angliának növekedő tengeri 
hatalmával lépést akart tartani, minélfogva mindenek 
előtt nagy hadiflottára volt szüksége s hogy ennek fel
építéséhez az alkalmas és szükséges fát magának bizto
sítsa, az erdők használatát monopóliumnak nyilvánította 
s ahol céljainak megfelelő fát talált, azt a kisajátítási jog
nak erre való kiterjesztésével magának és az államnak 
megszerezte.

Ezen rendelet azonban nemcsak a hatalomra való 
törekvések behatása alatt jött létre, hanem magán viseli 
a Golbert által megalapított államgazdasági elméletnek, 
az ú. n. merkantilista rendszernek jellegét is.

Ezen rendszer elmélete szerint az állam jólétének és 
gazdaságának egyedüli alapja a „pénz.“ Amennyiben 
pedig a pénz a nemes fémek, illetve nemes ércekben 
talál érvényre, azért az államnak mindenekelőtt az ezen 
érceket termelő bányászat felvirágzását kell előnyben 
részesítenie, érdekeinek mindén más termelési ágat alá
rendelvén, hogy a bányászat képes legyen minél többet 
termelni s így az államnak módjában legyen minél 
nagyobb fémkészletet felhalmozni.

A bányászat mellett az állam gazdagodásának legfőbb 
forrása a kereskedelem, mely hivatva van a pénzforgal
mat az állam javára lebonyolítani s a külfölddel közve
títeni, hogy az országból kivitt árú mennyisége nagyobb 
legyen a behozott árú mennyiségénél s természetesen 
több a befolyt pénzösszeg az idegenbe kiadott pénz 
mennyiségénél. Miután pedig a kereskedelmi árúk szállí
tása legolcsóbban vizen történik, azért az állam legfőbb 
törekvése az legyen, hogy az ország hajóépitésre alkal
mas fában hiányt ne szenvedjen.

Colbert rendelete tehát az ily fának az országból való 
kivitelét megtiltotta s az államnak törvényileg biztosította 
azon jogot, hogy bányái, üveggyárai s a hajóépitészet 
részére szükséges fát, még a magánosok erdejében is 
kisajátíthatta.

Az ország erdőgazdaságának kellő ellenőrzése végett, 
az ország területét erdöfelügyelöségi kerületekre „cham- 
bres eaux des forets“ osztotta fel; ezek engedélye nélkül 
erdőhasználat vagy irtás teljesíthető nem volt. Ezenfelül 
utasította ezen erdőfelügyelőségeket, hogy mindenütt, 
ahol hajóépitésre alkalmas erdőt találnak, azokat az állam 
javára foglalják'le s ezek kihasználását s más utón való 
értékesítését az erdőbirtokosoknak tiltsák be.

Kötelezőnek mondotta ki azonban a letarolt erdők 
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felújítását is és e tekintetben a magán erdőbirtokosokat 
hatóságilag ellenőrizték, valamint az erdők kihasználása 
is és az erdei termékek értékesítése is hatósági felügyelet 
alatt állott.

Tagadhatatlan, hogy Colbert rendeletének meg volt a 
maga üdvös hatása s Franciaország erdőgazdaságának 
történetében valóban korszakalkotó, mert az addigi zilált 
állapotok helyett, egy rendszeres erdőgazdaságnak az 
alapját vetette meg, az állami erdőfelügyeletnek a magán, 
erdőbirtokokra való kiterjesztése által sok rendszertelen 
erdőpusztításnak vette elejét és az erdősítési kötelezett
ségnek említett behozatalával sok erdőt mentett meg az 
elkopárosodáStól.

Hátránya csupán az volt, hogy a fát állami monopó
liumnak deklarálta, az erdőgazdaságot a haditengerészet 
hajózás és bányászat érdekeinek rendelte alá és ez által 
az erdőbirtokos kezét a fatermények értékesítésében igen 
megkötötte.

(Folytatjuk.)

Közgazdasági egyetem.
Ezen a címen a B. H. múlt év december 14 iki szá

mában cikket közölt, amelyben megemlíti, hogy tizen
négy országos nagy egyesület kérvénnyel fordul a tör
vényhozás mindkét házához, hogy felszólítsák a köz
oktatásügyi ministert, miszerint a tervezett uj tudományos 
egyetemeket megelőzőleg, vagy velük együttesen törvény
javaslatot terjesszen be egy közgazdasági egyetem 
fölállítására.

A B. H. ismerteti a közgazdasági egyetem tervét és 
azt mondja, hogy Magyarország gazdasági elmaradottsá
gát s ezzel népének és kultúrájának szegénységét a jog
nevelés túltengésében kell keresnünk.

A nemzet életének lényege a gazdasági rfiunka, a 
jog csak szabályozója az élet rendjének. Az értelmi 
erők helyes ökonómiája szerint nagyobb . részét alkotó 
munkára kellene nevelnünk s csak kisebb részét a jog
rend fentartására. Nálunk ennek ellenkezője folyik. A 
visszás állapot folytán az elméleti' pályák túl vannak 
zsúfolva, az ország természeti kincsei pedig kihasználat
lanul hevernek Ne a mások munkájával kitartott értel
miséget szemeljük ki a jogi fakultások szaporításául, ha
nem fejlesszük a termelő munka tudományát. Ennek 
pedig egyik hatalmas és szükséges eszköze a közgaz
dasági egyetem.

A közgazdasági egyetem célja az, hogy a gazdasági 
tudományok összeségét egyetemi színvonalon művelje és 
terjessze: az ifjúságot a produktiv pályákra vonzza és 
előkészítse s ezzel az ország kihasználatlan gazdasági 
erőit életre keltse; s a legszélesebb alapon nyújtott 
gazdasági kiműveléssel a különböző gazdasági ágak 
összműködését létesítse.

Hallgatóságából kerülnének ki a kereskedelmi és ipari 
ismeretekkel biró gyakorlati mezőgazdák, szélesebb .látó

körű kereskedelmi és ipari vállalkozók, pénzügyi, biztosí
tási és közlekedésügyi szakemberek és bankárok, a 
gazdasági szakministernek és a városi gazdasági ügy
osztályoknak tisztviselői, külföldi gazdasági képviselők 
és gazdasági tudományok tanárai.

Az intézet egyetemi jellegének megfelelően nem szo
rítkoznék a három termelési ág speciális tudományának 
tanítására, hanem egy külön fakultás a társadalmi tudo
mányok összes ágait művelné, természetesen különös 
tekintettel a gazdasági jelenségekre.

A többi fakultások a három fő termelési ág szerint 
tagozódnának és pedig:

a mezőgazdasági főiskola, valamely mintagazdasággal 
kapcsolatban;

az ipari főiskola;
végül a kereskedelmi és pénzügyi főiskola.
A gazdasági tudományok egyetemének fölállítása nem

zetünknek legfontosabb kulturális érdeke. Az a nagy 
szellemi erő, amely ez idő szerint a túltömött tisztviselő
pályákon meddőségben szenved, egy ily főiskola által 
produktiv pályákra terelődik. Lehetetlen, hogy a magyar 
faj, mely tudomány és művészetek, a politika és ad- 
ministració terén kulturképességének kétségbevonhatlan 
bizonyítékát adta, gazdasági téren nem volna hivatva a 
legnagyobbra.

A. gondviselés mikor bennünket országunkba vezérelt, 
megadta ennek természeti előfeltételeit. A klaszikus 
erkölcsök bevezetése mellett már a középiskolában tanulja 
meg ifjúságunk a történelmi igazságot, hogy a kultúrá
nak legnagyobb ellensége a szegénység, de egyúttal 
azt is, hogy a jólétnek egyedüli forrása a produktiv 
munka. Ha ez az ifjúságban köztudattá válik, akkor ön- 
tudatosabban fog pályát választani.

Amidőn ezen magasan szárnyaló kérvényt majdnem 
egészében leközöltük, sajnálattal vettünk tudomást arról, 
hogy erdészeti szakszerveink a kérvénynek összeállí
tásánál nem vettek aktív részt.

Már pedig Magyarország erdőgazdasága sem maradhat 
ki az alkotó nemzeti munkából, nem akkor, amidőn a 
jelenlegi minister nagyérdemű elődének, Darányinak 
nyomdokán, tevékeny részt vesz ki abból az alkotó 
munkából, ami az ez évi budgétbeszédjében kifejezési 
is nyert. Szinte1 különösnek tűnik fel, hogy a közgazda
sági egyetem tárgyában szerkesztett kérvényből a fakul 
tások sorából kimaradt az erdőgazdasági főiskola vala
mely mintagazdaságával. Szinte azt kell gondolnunk, 
hogy erdészeti szerveink a közgazdasági egyetem eszme 
jének megszületésével, arra a tudatra ébredtek, hogy 
erdészeti főiskolánkat megfelelőnek találjuk arra, hogy 
abban, a túltömött tisztviselői pályán tengődő sz ■ lemi 
erőinket szaporítsuk, erdészeti főiskoláinkon szellemi 
proletárokat neveljünk és hogy főiskolánk örökös függő 
helyzetben maradjon a bányászattal..

Vagy azt hiszik, hogy a főiskolánkból kikerült ifjak a 
gazdasági téren képesek a legnagyobbra? Nem, mert 
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éppen az, ami a gyakorlati pályára képesít, el lesz ott 
hanyagolva; a gyakorlati, kereskedelmi és ipari tudo
mány. .

Az ifjak, ha a sok erdészeti tudománynyal telítve gya
korlati életbe lépnek, be lesznek a rendezőségekbe — a 
bürókba dugva s ha ezekből vezetőférfiak válnak, kitűnő 
bürokraták lesznek, de hiányzik belőlük a gyakorlati 
szellem, hiányzik a produktiv munka.

Produktiv munka nélkül pedig nincs erdőgazdaság, 
ami az erdészetnél annál súlyosabb beszámítás alá esik, 
mert az itt elkövetett hibák nem üthetők helyre egy-két 
év alatt, hanem egy századra vannak kihatással.

Innen magyarázható meg erdőgazdaságunkban a foly
tonos kísérletezés.

Innen magyarázható meg, hogy miért nem jövedel
meznek a magyar állam erdei annyit, mint a nyugoti 
államoké, amire a minister budgetbeszédjében nyoma
tékosan reá mutatott.

Be kell tehát vinni a közgazdasági egyetemnek mező
gazdasági fakultása mellé az erdőgazdaságot is. Igazat 
adott a közoktatási minister Károlyi Mihály grófnak, 
amidőn a közoktatásügyi tárca tárgyalása alkalmával a 
közgazdasági egyetem felállítása mellett felszólalva, arról 
érvelt, hogy azért is fel kell azt állítani, hogy a mező
gazdaságot, az ipar és kereskedelmivel egy főiskolába 
lehessen egyesíteni, mert ma modernül termelni, moder
nül gazdálkodni akármilyen ágban nem lehet, ha az 
ember izoláltan csak az egyik termelési ág ismeretét 
sajátítja el. Intenzív mezőgazdaságot ma máskép nem 
lehet elképzelni és nem lehet művelni, csak akkor, ha 
az ember jártas az ipar és kereskedelem terén.

Mennyivel inkább alkalmazhatók e szavak az erdő
gazdaságnál, aminek állami részénél a földmivelésügyi 
minister budgetbeszédében kimondotta, hogy „nagy“ 
érdeke és feladata is az államnak, hogy fatermelő le
gyen. De hogy is lehet jó fatérmelő, ha nem ismeri az 
ipar és fakereskedelem minden fázisát? Igenis, be kell 
vinni az erdőgazdaságot a közgazdasági egyetembe, mert 
csak úgy érhetjük el azt, hogy az erdészeti tudomány 
mívelése nem lesz egy hivatalnok pályára előkészítő 
iskola, hanem aki tehetséget és erőt érez magában a 
gyakorlati erdőgazdasági pályára, az nem fog a bürókban 
tespedni és elégedetlenkedni, hanem kiszalad az élet 
porondjára, küzdve kiküzdi produktív munkával a kenye
ret. Be kell vinni az erdőgazdasági tudományt is a köz
gazdasági egyetembe, hogy onnan kerüljenek ki az erdő
gazdasági tudományok támaszai, az erdészeti főiskola 
tanárai.

Magyarország • erdőgazdasága, faipara, kereskedelme 
csak akkor fog a hivatatlanok kezeiből kiragadtatni és 
virágzóvá tétetni, ha az erdőgazdasági fakultás a köz
gazdasági egyetemen méltó helyét megtalálja.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

(Folytatás.)

Szatmárnémeti sz. kir. város erdőbirtoka.
K város közönsége a szatmárrészi Kis-Csonka, Darvas- 

Moha, Kis-Mocsár és Cser nevű erdőket az 1230. és 
1261. években kapta adományba V. István és III. Endre 
királyoktól, kiknek adományleveleit később Nagy Lajos 
és Zsigmond királyok is megerősítettek. A németi-részi 
Nagy, Utas és Cser nevű erdőkhöz szintén adomány útján 
jútott a város, de hogy kitől és mikor, erre nézve az 
okleveles adatok hiányzanak, a többféle szóhagyomány 
közül pedig egyik sem megbízható.

Az Avasfelsőfalu és Avasujfalu községek határaiban 
fekvő úgynevezett avasi bérei erdők birtokába vétel útján 
jútott a város.

1899-ben Kiszely Károly és Karacsay Klementina gróf
nőtől megvásárolt 3819’4 k. hold bükkös erdőt 208,454 
koronáért olyképen, hogy a Kiszely Károlytól vett erdő 
után járó 140,000 korona a birtokvételtől számítva csak 
20 év múlva fizetendő ki, a 20 évi kamatokból pedig 
Kiszelynek vagy jogutódainak 20 évpn át évenként 4800 
korona járadék fizetendő, 60,000 koronából pedig Tibor 
nevű fia emlékére alapítvány teendő le, amelynek kama
tai a városi szegények és árvák segélyezésére fordítandók.

1905-ben megvette a város Avasujfalu község határá
ban az itteni erdejével szomszédos 399’1 k. holdnyi 
Peley József-féle bükkös erdőt 30,928 koronáért.

Az ugyanitt fekvő Pagett-féle 330 k. holdas bükkös 
erdő fatömegét is megvásárolta 1907-ben 10 évi kihasz
nálási időre 60,000 koronáért s talaját is meg akarja 
szerezni, de ez a rendezetlen telekkönyvi állapotok miatt 
eddig nem volt lehetséges.

Ezen Szatmárnémeti város határában fekvő 6039’4 k. 
hold nem feltétlen erdőtalajon álló, valamint az először 
vásárolt avasi 3819’4 k. hold feltétlen erdőtalajon álló 
törvényhatósági erdőterület az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. 
■§-a értelmében rendszeres erdőgazdasági terv szerint 
kezeltetik.

A Peley Józseftől vásárolt 399T k. hold erdő tulajdon
jogi viszonyai csak az 1910. évben rendeztetvén végleg, 
erre nézve a rendszeres erdőgazdasági terv még nem 
készült el. A birtok szolgalommentes.

A szatmárnémetii határban fekvő síksági erdőkben az 
éghajlat szelíd, mérsékelt. Veszélyes szelek nem ural
kodnak, viharok azonban mégis okoznak károkat, annyi
ban, hogy sok a villámsújtott fa. Korai és késői fagyok 
gyakran fordulnak elő és sok kárt tesznek a csemetékben.

Rovarkárokat a cserebogár, a gyapjas pille és a sárga- 
faru pille okoznak.

Tűzkárok különösen a Kiscsonka, Darvasmoha és Nagy
mocsár nevű erdőrészekben gyakoriak.
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A talaj diluviális természetű mély, kötött, sovány 
sárga és fehér agyag agyagpala fölötti. Hélyenként rend
kívül vizenyős, sokszor kora tavasztól késő őszig víz alatt 
áll, aminek következtében az erdősítés sok nehézséggel 
jár és egyes erdőrészek már a 70—90 éves korban csúcs- 
száradottak lesznek.

Az avashegységi erdő Szatmárnémetitől 62 kilométer
nyire fekszik 507—1187 méter tengerszín fölötti magas
ságban. Részben közép, részben magas hegység jelle
gével bir.

Éghajlata zordnak mondható. Uralkodó és káros szél
iránya a keleti és északkeleti.

Rovar- és tűzkárok eddig nem fordultak elő.
A talaj kevés kivétellel mély, üde, televénydús agyag 

földpátos szikla, trachyt és pala fölötti.
Az erdő vízbő patakokban gazdag.
A szatmárnémetii határban fekvő síksági erdők 1738-ig 

semmiféle gondozásban nem részesültek. Szabadon 
vágattak és legeltettek. Aminek természetesen az lett a 
következménye, hogy az értékes fanemek egyre fogytak 
s helyüket a kevésbé értékes és tenyésztés tárgyát tulaj
donképen nem képező fanemek foglalták el, a hézagos 
tisztás területek pedig egyre szaporodtak

A város közönsége belátván ennek káros következ
ményeit, egyes területeknek tilalmazását határozta el. 
Mivel azonban ezen tilalomnak érvényt szerezni nem 
birt és a szabadgazdálkodás tovább folyt, 1774-ben erdő- 
biróságot szervezett, melynek feladata volt az erdőségekre 
felügyelni és az erdőrontókat megbírságolni.

A káros erdőgazdálkodás úgylátszik tudomására jútott 
a cs. kir. udvari kamarának és 1826-ban vizsgáló biztost 
küldött Szatmárra. A megejtett vizsgálatból folyólag fel
hívta a városi hatóságot, hogy évenként 2000 ölnél 
többet ne vágasson, méresse fel az erdőket, a tisztá
sokat vettesse be makkal és az egész erdőgazdaságról 
terjesszen be tabelláris javaslatot.

A városi hatóság ennek alapján elhatározta, hogy ezután 
minden hónapban külön gazdasági széket tart, melynek 
elölülője a polgármester, tagjai : egy tanácsos, egy fő
esküdt, két esküdt, a főszámvevő, egy jegyző és erdő- 
biró. A tárgyalásokról rendes „erdőszeti jegyzőkönyv“-et 
vezettek és annak másolatát félévenként felterjesztették 
az udvari kamarához.

A gazdálkodó széknek első intézkedése az volt, hogy 
Jakab Sándor erdőbirót megválasztották erdőmesternek 
és feladatává tették az erdőgazdaság vezetését, szabá
lyozták a faállomány vágatását, eladását és elszámolá
sának módját, „lévén az erdő a mi legfőbb és egye
düli kincsünk“.

A legközelebbi „szék“ ülésén tárgyalták az erdőgazda
ság beosztását és áz erdőmester javaslatára elhatározták, 
hogy miután az összes erdőségek mintegy 10,000 juge- 
rumot (4308 kataszteri holdat) tesznek és 200 évre van 
szükség a fák teljes kifejlődésére, a tisztásokat, ahol a 
gulya vagy a sertésnyáj' feküdt, makkal vetik be, a 

Csonkást törzsökről nevelik, mert akkor gyakrabban lehet 
vágatni, kerülőházakat és kunyhókat építenek és meg
felelő számú kerülőt alkalmaznak.

Az „Országos Erdészeti Egyesület“ 
közgyűlése.

Az „Országos Erdészeti Egyesület“ 1911. december 
hó 17-én tartotta meg Budapesten, az egyesületi szék
házban rendes közgyűlését Bedő Albert dr. I-ső alelnök 
vezetése alatt, mintegy 180 egyesületi tag részvéte
lével.

A nagy érdeklődés mellett lefolyt közgyűlésnek ki
magasló pontja volt Téglás Károly ministeri tanácsosnak 
emlékbeszéde, amelyben méltó módon emlékezett meg 
losonci báró Bánffy Dezső elévülhetetlen érdemeiről, 
kiváló tulajdonságairól. A mélyen átgondolt és remek 
szónoklattal előadott szép beszédet a közgyűlés meg- 
illetődéssel hallgatta s elhatározta, hogy az emlékbeszé
det , megküldi a Bánffy-család tagjainak és a jubiláris 
alapítványt losonci báró Bánffy Dezső nevéről nevezi el, 
egyben jegyzőkönyvben örökítette meg boldogult nagy
nevű elnökének érdeméit.

Amilyen igaz meghatottsággal vett részt a közgyűlés az 
emlékezés magasztos perceiben, olyan osztatlan lelkesedés
sel ünnepelte újonnan megválasztott elnökét, báró Talliáti 
Béla v. b. t. t., volt földmivelésügyi ministert, akit Horváth 
Sándor ministeri tanácsos indítványára táviratilag üdvö
zölt, miután szomorú családi események akadályozták a 
közgyűlésen való megjelenésben.

A választás további eredménye a következő:
I. alelnök : dr. Bedő Albert.

II. alelnök: Horváth Sándor.
Választmányi tagok lettek: Almásy Andor, Csupor 

István, Gaul Károly, Gesztes Lajos, Hoffmann Antal, 
Laitner Elek, Muzsnay Géza, Szabó József, Téglás Károly, 
Tomcsányi Gyula, Török Sándor, Vük Gyula, gr. Zselénszki 
Róbert. A számadás-vizsgáló bizottságba beválasztattak 
elnökké: Szalai Ernő; tagjaivá: Balogh Ernő, Gruber 
Gyula, Marsovszky Ede, Térfi Béla; póttagokul: Barsy 
Richárd és Dezsényi Jenő.

Érdeklődéssel hallgatta a közgyűlés Bund Károly titkár 
kimerítő jelentését az egyesület 1911. évi működéséről 
s elfogadta , az igazgató-választmánynak az 1911. évi 
zárszámadások megvizsgálásáról és az 1912. évi költség
vetés megállapításáról szóló jelentését, valamint a Deák 
Ferenc-alapítvány kamataira vonatkozó javaslatát. A jövő 
évi közgyűlés helyének megállapítása és a beérkezett két 
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indítvány javaslattétel végett az igazgató választmánynak 
adatott ki.

A közgyűlést a „Deli“-étteremben társasebéd követte, 
amelyen a 25 éves találkozásukat tartó „1886“ okkal 
mintegy 150 en vettek részt. A mindvégig lelkes hangu
latban lezajlott lakomán számos magasan szárnyaló, 
tartalmas felköszöntő hangzott el. •

Szepes vármegye Erdészeti Egyesületének 
közgyűlése.

A Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület közgyűlése 
f. é. január hó'5-én tartatott meg Poprádon, egybekötve 
egy vadászati és agancskiállítással.

KBorsod-Oömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesületéi 
Podhrádszky Pál hercegi erdőmérnök képviselte.

A minden tekintetben sikerült közgyűlés lefolyásáról a 
következőkben számolunk be.

A vadászati és agancskiállítás.
Az elnökség és annak élén Nádas Béla elnök, dr. 

Neogrády Lajos alispán, Ujfalussy Ernő vármegyei fő
jegyző, továbbá Münnich Kálmán, Okolicsányi Zsedényi 
Ede, Takács József országgyűlési képviselők, a jury 
tagjai és az erdészegyesület többi tagja a d. e. fél 11 
órai vonattal érkeztek és a pályaudvarról egyenesen a 
kiállítás helyére hajtattak.

A kiállítás megnyitása.
Nádas Béla a szepesvármegyei erdészegyesület elnöke 

tartalmas beszédben ismertette az erdészegyesület által 
a múlt évi közgyűlés alkalmával felvetett agancskiállítás 
eszméjének történetét, majd üdvözölve a nagyszámban 
megjelent vendégeket, a kiállítást megnyitja. Felkéri egy
úttal a jury tagjait, hogy a díjazásokhoz szükséges elő
készületeket tegyék meg és az egyesület közgyűlése 
után mutassák be a kitüntetendő kiállítók névjegyzékét.

A kiállítás.
Helye a városi szálló nagyterme, melynek körülbelül 

400 m2 t kitevő három szabad falán igen ízlésesen és 
szakértelemmel összeállított csoportokban van elhelyezve 
a kiállítás anyaga.

A színpaddal szemben, a fenyőfatűkből összeállított 
hercegi címer alatt Hohenlohe herceg csoportja foglal 
helyet, mely a kiállítás fénypontját képezi. Egy kőszáli 
kecskefej körül fajdkakasokból, fajdlegyezőkből és ügyesen 
csoportosított kitömött állatokból összeállított keretben 
van a tulajdonképeni kiállított anyag: 9 szarvasagancs, 
20 zergekampó és 21 őzagancs, mindegyike válogatott 
darab.

E köré és a terem többi falán csoportosul a többi ki
állítók ízléssel összeállított, remek anyagú kiállítása, mely 
minden szakembert s a vadászat hivatott művelőit kivá
lóan érdekelhetett.

Mindenütt a legtökéletesebb összhang, szakértelem s 

a kiállítási anyag kiválósága- jellemzik az ötletes csopor
tosítást, maga a siker pedig Hohenlohe herceg és a 
Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület érdeme.

A kiállítás iránt nagy volt az érdeklődés, nem csupán 
Szepes, de a szomszéd vármegyékből is számosán láto
gatták, s öt napon által állott rendelkezésére az érdek
lődőknek.

A Glesinger féle fűrésztelep megtekintése.
A cég meghívása folytán az egyesület tagjai a kiállítás 

megnyitása után a fűrésztelepre vonúltak, ahol a telep 
vezetői szolgáltak a modernül berendezett fűrész felől 
szakavatott magyarázattal. A megtekintést a Tátra-szállóban 
bankét követte, melyen a cég vitte a szeretetreméltó házi
gazda szerepét.

A közgyűlés.
Délután 3 órakor tartotta a szepesvármegyei erdész

egyesület Nádas Béla elnöklete alatt évi rendes közgyű
lését. Nádas Béla elnöki megnyitójában megemlékszik 
Poprád város szives meghívásáról, kiemeli a Glesinger 
cég szíves vendéglátását, ismerteti az agancskiállítás és 
vadászestély rendezésének történetét. Ezzel kapcsolatban 
hálás köszönetét fejezi ki az egyesület nevében Hohen
lohe herceg Ő fenségének, ki az agancskiállítást erkölcsi 
és anyagi támogatásával oly fényessé tette. Köszönetét 
fejezi ki a kiállítás védnökeinek, rendező-bizottságának, 
ennek élén elsősorban Dr. Förster Kálmán ügyvivő-alel- 
nöknek, a jury tagjainak és az egész rendezőségnek. 
Üdvözli Münnich Kálmán, Takács József, Okolicsányi 
Zsedényi Ede és Beszkid Antal megjelent országgyűlési 
képviselőket, továbbá a „Baranya-Tolna-Somogy“, „Borsod- 
Gömör-Heves“ vármegyei erdészegyesület képviselőit, 
Kégel Árpád és Zimann Ede urakat, a poprádi jótékony
sági egyesület képviselőjét és az egyesület szinte teljes 
számban megjelent tagjait.

Halmi László igen bő, az egyesület minden tényke
désére kiterjedő titkári jelentésének felolvasása után 
Janovszky Béla szepesi püspöki uradalmi főerdész rész
letesen ismerteti Glesinger J. Ph. fakereskedő cég poprádi 
fűrésztelepét és üzemét, kinek szakszerű, nagy gonddal 
és fáradsággal összeállított munkája általános tetszést 
aratott.

Zimann Ede m. kir. erdőmérnök ismerteri Szepesvár- 
megye halászati és vadászati viszonyait és különösen az 
azok körül történő visszaéléseket vette szemügyre. Indít
ványát, a halász- és vadászterületek törzskönyvezésére 
vonatkozólag, a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

A közgyűlés alkalmából táviratilag üdvözölték á föld
mivelésügyi, Ministert és Hohenlohe herceg Ő fenségét, 
a selmeci akadémia menza akadémika javára pedig 50 
koronát szavazott meg az egyesület.

A jury.
Szarvasagancsokért első dijat, aranyérmet nyertek: 

Hohenlohe herceg és gróf Csáky Gusztáv dr., második 
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dijat, ezüst érmet: Hohenlohe herceg, gróf Csáky Gusztáv 
és Pankovits Béla,

Őzagancsokért első dijat: Hohenlohe herceg és Görgey 
János, második dijat: Hohenlohe herceg, Gregorovitz 
Henrik és Görgey János.

Zergekampókért első dijat: Hohenlohe herceg és Krom- 
pecher Gyula, második dijat: Hohenlohe herceg, Engel- 
mayer Ödön és Adriányi László. Ezen dijakon kívül szép 
csoportokért harmadik díjul bronzérmet vagy oklevelet 
többen kaptak.

Az estély.
Este 7 órakor kezdődött a díszvacsora, melyen 150 

személy vett részt. Felköszöntőt dr. Förster Kálmán mon
dott az erdészegyesületre, mint a város vendégeire, Nádas 
Béla Hohenlohe herceget és Poprád város közönségét 
éltette, Münnich Kálmán udv. tanácsos, országgyűlési 
képviselő az erdészegyesületet, Zimann Ede a poprádi 
közművelődési és jótékonysági egyesületet és annak elnö
két, Andreidesz György prépost-plébánost, Beszkid Antal 
képviselő a hölgyeket, Andreidesz György az erdész
egyesületet, Apáthy Vilmos a vendégeket, Sipos Aladár 
kereskedelmi és iparkamarai titkár az egyesületet és 
Halmy László az erdészeti társegyesületeket és azoknak 
jelenlevő képviselőit.

Az estélyre Szepes vármegye színe-java felvonult s a 
rendkívül díszes hölgyközönség a közgyűlés napjának 
sikerét betetézte pazar fényű megjelenésével. Fél-tíz óra
kor kezdetét vette a tánc, melynek csak a késői hajnal 
vetett véget. p p

Madarászi csárda mellett . . .
. — Rózsa Sándor egykori mulató tanyájáról. -*

Irta Lakatos Károly.

„Minden változandó, múlandó az ég alatt“ — tartja 
a közmondás. És tényleg úgyszólván nap-nap mellett 
tapasztaljuk ezt. Az évek folyása meg épen nagy válto
zásokat képes létrehozni ! Eltüntet megszokott dolgokat, 
melyeknek lassú tünedezése, változásai szemünk előtt 
folynak le ugyan, de alig vesszük észre azokat; ellen
ben idők múltával a változásokat megdöbbenve tapasz
taljuk s e réven meg kell győződnünk afelől, hogy íme 
„nem úgy van már, mint volt régen“. Az idő enyésztő, 
viszont alkotó ereje leszedi a pigmentet, a régi patinát 
s az ősrozsda alól talán élénkebb színek, mosolygóbb 
képek, avagy épen ellenkezőleg : kietlenség tárul elébünk 
a maga újszerű hatásával, mely eleve a rozsdát szinte 
szüli, nem hogy száműzné magáról s alattomban fej

leszt egy más, még lappangó kialakulást magából s 
meglepetéseket hoz létre, egész összeségében közelítve 
egy újabb fejezethez, a kezdet kezdetéhez, melynek hal
vány nüanszai már sejtetik a valót: egy új történeti fo
lyamat lassú kiformálódását . . .

. . . Ezek a gondolatok akkor ötlöttek eszembe, midőn 
nem régen a híres „Madarászt csárda" környékére 
vitt útam és szemembe tűntek a tájrészletek változása 
s azok új formációi . . .

Majd tizenöt évi távoliét után haza kerülve, űzött a 
vágy körültekinteni egy kissé a régi emlékek tájain, 
melyek közé a „nagy paraszt“, a világhíres „Sándor 
bácsi“ fő tanyázó helyének: a „Madarászi csárdának“ 
vadvizes és vaddús környéke is tartozott, hol egykor, 
réges-régen, vadász- és madarász-életemnek oly szép 
napjai folytak le 1 . . .

A madarászi csárdának úgyszólván a tövében terül el 
ugyanis a híres „madarász-tó“, mely esős őszök és 
nedves tavaszok alkalmával területében megbővülve, 
több kilométernyi távolságra hömpölygeti szikes hullámait, 
partjain sűrű és magas sást és náderdőket növelve, me
lyeket ismét nedves kaszálók övedzenek, melyekben özö
nével tenyész a vadkacsa, szárcsa és vöcsök s ősszel 
és tavasszal a partok mentén rajokba röpköd s kelede- 
zik csipogva, a sárszalonkák és más fajtájú „snye'fek“ 
hosszú orrú frekvenciája. — Szóval annak idejében sok 
a vizivad-féle e tájon, felejthetetlen szórakozást nyújtva 
vadásznak s mindenféle vadölő felekezetnek egyaránt.

Ide, a felejthetetlen szép vadásztérre vágytam ismét, 
látogatást adni a nádasokban bujdokló vadkacsák sok- 
faju népének, a partok prücskérező „snyeffjei“-nek s a 
tóság minden más vadjának, melyek a tavaszon a bő 
előfordulású lokális fajokat képviselik. Különösen érde
kelt pedig a „Sándor bácsi“ mulató tanyája, melyet a 
régi híres betyárlegendák iránt felettébb érdeklő felesé
gemnek óhajtottam bemutatni, ki rajzoló eszközeivel s 

. kis duplájával fegyverkezetten, késznek ígérkezett az el
határozott érdekes kirándulás fáradalmát és örömeit ve
lem megosztani.

És az ige mielőbb testté lön.
Egy, még a sötét éjben bujdokló hajnalon, neki in

dultunk a sok élvezetet és érdekességet ígérő útnak, 
persze egyelőre csak az apostolok lovát véve igénybe, 
minthogy a megrendelt bérkocsinak a kisebb gondja is 
nagyobb volt, mintsem a kijelölt időben „előállni" s ben
nünket a Rókus-i vasútállomáshoz „repíteni“ (!) szíves
kedett volna. De vitéz feleségem némi szolid mormogá- 
soktól eltekintve, alig vetett ügyet a dologra. „Csak 
menni és menni“ — hangoztatá egyre-másra, mialatt 
sebtiben belerázogatott kabátjaimba s azzal aló, neki
vágtunk a setét éjszakának, a Kossuth Lajos-sugárúton 
végig, a vasúti indulóháznak tartva, mely nem mondhat
nám, hogy valami túlságosan közel feküdnék a mi assi- 
liumunkhoz, ahol t. i. lakásunk helyezkedik, de azért 
körülbelől háromnegyed órai kutyaforspontászati törekvés 
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után szerencsésen mégis célhoz értünk, nem csekély 
érdeklődést keltve az ődöngő éjjeli lump urak és hölgyek 
körében, kik bizonyára csodálkozva találgatták, hogy a 
puskás hölgy „kiséri“-e a hasonlóképen fölfegyverkezett 
férfiút, avagy pedig Visa versa történik a dolog . . . Elég 
az hozzá, hogy egymásnak assistáltunk, t. i. én meg a 
feleségem s igy kettecskén éjfél után három órakor hely
ben voltunk s rövid várakozás után bele is szaladtunk 
trüszkölő érc bucefalusunkkal a csillaghímes ^éjszakába, 
Horgos felé-, honnét rövid (!) másfélórai gyalogolászat 
után, térdig érő sivány homokban bandukolva, el is ju
tottunk a „madarász-tó“ partján fekvő Bicska Horvát 
Gyurka bátyánk tanyája tövéhez.

íme, itt az „Ígéret földje“, jelentőm ki a Mamuth 
gyorsaságával nyomomban támolygó életpáromnak, aki 
most’ nem kevesebb lelkesedéssel kezdé hangoztatni a 
pihenés gyönyöreit, mint jó előbb (mikor még nem volt 
tudomása a térdig érő homokról) a kora reggeli gyalo- 
golászatot dicsőité volt.

Persze a legszívesebb készséggel egyeztem bele, hogy 
a fönt említett,, nem túlságosan ajánlatos nevű bátyám 
uramnak egészen a tóba nyúló kerítése tövében obser- 
váijuk kissé a vadállatok- vidor szárnyalásait, miközben 
a keresztényi hitelveket túlságosan negligáló sóhajtozások 
fakadozának ajkimon, visszagondolva a porzónak való 
„terepen" véghezvitt kutyagolászati fáradalmak gyönyö
reire (!) s jót húztam a „papramorgó“ edényből . . .

Azzal aztán elvackolva magunkat a partszéli surjásba, 
a jövőre való tekintettel hangos kifejezést adánk abbeli 
érzelmes óhajunknak, hogy :

„Most már ti vadállatok, 
Mind előnyargaljatok 1. . .“

és hozzáláttunk a türelem erényének gyakorlásához, mely 
tudvalevőleg mennél állhatatosabban lesz végrehajtva, 
annál nagyobb erényszámba megyen.

De kissé még korán volt. Itt a tó végén, ahol a tavon 
végig fekvő délibáb kisasszony aranysörénye végződni 
szokott: még majdnem félhomály derengett; azonkívül 
a „hévség“ egyáltalában nem volt „melegnek“ nevez
hető; tehát egyáltalában alkalmatlan időpont járta még 
az „aranysörényü“ mennyei hölgy intim sütkérezéseihez, 
— de a „hajnalnak“, az „édes leventének“ se igen 
villant még ki a „foga fehére“ . . .

Ám „nincs olyan hosszú, aminek vége ne lenne“. A 
csillagszemek halványodni kezdtek s gyenge derengés 
folyt szét a keleti ég alján. Szóval lassanként színre 
kapott a „korány“ ! Felmosolygott az égre a bíbora neki, 
ki-ki villantva a foga fehérét az ébredező „édes leven
tének“ !

„Azután elpirult
Halvány arculatja, 
Mintha a jó Isten 
Megcsókolta volna“.

Kató.

Könnyű ködök kezdtek imbolyogni a tó fölött, amo

lyan átlátszó, könnyű párák, minőket ébredéskor a kebel 
sóhajt ki magából.

A reggeli harmat szétteríté árját (majdnem elfagyasztva 
a bíbicek lábát!) s mintegy parancsszóra itt is, ott is 
felvágták magukat keserves nyivákolással a tóság ko
médiás madarai: a bíbicek. „Bújik, bújik“ hangzott min
denfelől és hamarosan elő is bujt a napisten aranyos 
korpngja. Kitárta kebelét az ásító térség, „lecsúszván tes
téről a ködös fehérség“ :

„Azután rázúdult
Az aranysziporka,' 
Mintha a hordóját 
Csapraverték volna.“

(Kató.)

„K nap ide hordta, ezüstjét, aranyát, hogy bekendőzze 
véle a tó arculatját“, melynek visszatekintő tükörében 
felhőszeplők úszkáltak s felhőrajok siettek a távol vég
telenségbe . . .

Éledt minden, ragyogott minden a hajnali csillogás 
fényében. Sziporkázó fénybogarak táncolták meg a le
vegőt és sikoltozó madarak suhantak mindenfelé, csak 
a tücsök bujt el. „Elázott a húrja neki s nem hallat
szott a fűből a cifra dorombja“ . . .

Mindenfelől kedves élénkség jelentkezett; még a réti 
virágok is enyelegve lóbálták színes Üstökűket, a reggeli 
szellőjárás üde lehében. Fönt a levegőben piros pillék 
űzték egymást, szitakötők zörögtek a nádüstök, között s 
artikulátlan hangok szálltak a fülhöz el ...

A tavon is nagy élénkség uralkodott. Egymás után 
bújtak elő a nádasok sűrűiből az apró csimotáikat ve
zetgető fias madarak. Kacsák és különféle vöcsök fajok 
tűntek fel a tóság fehérben csillámló ezüst tükrén, ve
zetgetve gyűszűnyi apróságaikat, melyek vígan bukdá
csolva furakodtak a mélyekbe, varrótűnyi keszegecskék 
után vetve magukat.

Távolabb derék vadkacsák suhogtak s ezernyi snyeff- 
ség trücskérezett a partok mentében. Egyszerre azon
ban megriadt a szárnyasok tömege. Ijedt sápolások, tril
lák és fütyülések hangzottak fel a szélrózsa minden 
irányában.

Valami mumus ötlött fel — s ime tolja is magát előre 
egy nagy sasmadár, mely a nádasokba le-le csapva, 
lassú tempóban húzódott leshelyünk felé.

„Nagy ebadta barom : 
így szóval elmondva ; 
Bármely kanpulykának 
Öregapja volna 1

Szinte megdöbbenik 
Láttára az ember 
Váljon honnét került ? 
Most meg hová megy el ? ...

Nem-e talán kölyke
A nagy griffmadárnak, 
Amely a lábával; 
Felrúg egy nagy várat!“

(Kató.)
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A tóság minden élője .ijedten, siránkozva menekült 
előle:

„Minden ami élő, 
Minden ami mozog’ 
Ki szárnyon, ki lábon 
Szerte-széjjel robog 1“

(Kató.)

Még a tó szélén legelésző bürgenyáj is rövid futamo- 
dásra vetemedett a láttára, amint alacsony szárnyalá
sok közben végig suhant a part hosszán ; csak a bátor 
„puli“ nem nézi madárnak. Valami nyúl-félét lát benne 
s ugyancsak igyekszik, hogy elérje valahogy...

Eközben a nap egyre kapaszkodik a horizon felé s 
mind hévségesebb sugarakat ont alá. A tónak tükörképei 
támadnak. A közelben csavarodó országút-mellékének 
magas ákácfáí árnyképeket vetnek a tósarok , vizére és 
úgy tetszik, mintha magas bokrozatok és fák emelked
nének ki a hullámok közül s mintha a víz szélén szerte 
iramló sneffállatok e bokrozatok közt játszanának bu- 
jósdit...

Szemben velünk egy nagy fényfolt támadt a tó kö
zepén, mintha a mélyből fölmerülő fáklyafény ütötte 
volna ki magát e helyen s úgy tetszett, mintha alakok 
tükröződnének határozatlan formákban benne — s egy
szerre csak kialakul belőle a túlparton nem messze 
ácsorgó „madarászi csárda“ ütött-kopott alakja, gomba
forma koronáju ákácaival, fehér falával s rongyos tete
jével ...

A távolból is látni, hogy nem pesti tót rakta:

„Sárból hordták össze, 
Mint ahogy a fecske 
Fészkét rója össze.“

(Kató.)

Régi ősi épület, állítólag több mint kétszáz esztendeje, 
hogy ott áll már. Az alakja kissé magasabb forma, mint 
egyáltalában a csárdák szoktak lenni, a mi ütött-kopott 
külseje dacára is bizonyos tekintélyt kölcsönöz az egész 
épületnek s tényleg városi vagyon. Szeged birtokához 
tartozik — és nem is annyira csárda ma már, mint 
nagyjában átrenovált tanyai épület: lakóház. Régi vályog
kerítését kocsiállásával együtt lebontották; a csárda 
hosszából is elvettek egy darabot, t. i. a csárda szen
télyét: ahol a „söntés“ állt s a bort szokták kiporciózni. 
Különben pedig minden a régi rajta a bomladozó tető
vel együtt:

„A teste meg elnyúlt, 
Gerince kilátszott, 
Elárulta mindjárt, 
Hogy nagy időt látott.

Szomorút, vigat is 
Ahogy jött a sorja : 
Hol a mennykő járta, 
Hol a betyár horda.

Semmi sem vette ki 
Ősi flegmájából, 
Csakhogy idők sorján 
Kiment a formából.

A tapasztó cigány. 
Ritkán simogatta;
Kéményét a szélvész 
Már régen lerúgta.

Még a cégérjét is 
Elhordta a szellő,
Hogy hány éve annak ? 
Tudja Teremtő !

A helyére aztán
A meszelőt tették, 
Innét van, hogy szegényt 
Sohasem meszelték.

Kopott is már nagyon, 
Mint az ősi mente, 
Melyről a pitykéket
Az idő leszedte.

(Kató.)

A fényfoltban a csárda képe egyre ragyogott, tündök
lőit, mintha odavarázsolt üvegpalota alakjával kacérko
dott volna a játékos káprázat. Le nem tudtuk a sze
münket venni róla. Úgy látszik, a gólya-madár se, amely 
addig-addig keringett lepedő szárnyain fönt a levegő
ég magasán, míg egyszer csak megkívánta a közelebbi 
helyszíni szemlét magának s leereszkedett a kurtavizű 
fényjáték mellé, majd rekedt, kelepelő szavával mondott 
valamit, tudja Isten, hogy mit... Talán üdvözletét ho
zott a régi ismerősnek a régi ismerőstől, abból az idő
ből, mikor még a csárda töviben hallgatta a cimbalom 
szavát, mikor zengte : Befútta az útata hideg tél hava .. 
s kihallott a zengés, kicsendült a dana, búbánatos lélek 
panaszos sóhaja; miközben egyszer csak eljött a hajnali 
csillag. „Lecsúszott az égről csárda ablakáig, belövelve 
rajta pirosló sugárit. ..“

Hanem régen volt az, talán „nem is igaz“, — amint 
mondják a feledékeny lelkek ma már; — a még élő 
emlékezésű öreg csontok azonban bizonyítják : „de biz’ 
úgy igaz az“ — és ez akkor volt, mikor kint a fehér- 
nyárfás tanyavilágban csak az a divatnóta járta:

Rózsa Sándor paripájának
Első ballábán patkószöge 
de fényös 1
Madarászi csárdás lánya 
de kényös!
Göndör haját kunkorítja 
vállára
Száz foréntos kendőt köt
a nyakára 1

(Szeged vidéke.) 

(Folyt, köv.)
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Mikor az állat kitör az emberből.
A napokban Brassó megyéből, egy ismeretlen úrtól 

levelet kaptam. A levélhez egy, a „Kronstädter Zeitungéból 
(azt hiszem : Brassó) kivágott ujságközlemény volt csa
tolva s erre vonatkozólag kérte véleményemet.

Szószerinti fordításban így szól ez az épületes újdonság : 
„Nagy vadászszerencse Diópatakon. (Nussbach?). Dió

patakról azt írják nekünk, hogy a legutóbbi vasárnapon 
(úgy látszik májusi szám) három diópataki vadász cser
készni (talán lesre?) ment. Nem sokkal a felállás után 
Schmidt András egy őzbakot lőtt. A zsákmánnyal elé
gedetten amint haza felé indul, erős zörgést hall a sűrű
ben. Hat vadkoca 30—40 malaccal közeledett a vadá
szok (?) felé. Alig értek a disznók lőtávolba, Schmidt 
elsüti fegyverét s két disznót leteritett. A többi disznó 
fenyegetőleg közeledik a vadászhoz, de egy újabb lövés 
leteríti a 3-ik disznót, mig a 4 ik a harmadik lövés áldo
zata lett. Három lövésre 4 nagy disznó 1 Bizonyára 
szerencsés eredmény a vadásznak, de öröm a diópataki 
népnek is, akik 4 földpusztítótól, szabadultak meg, — de 
nemcsak 4 kártékony vadtól váltattak meg .ők, mert 
remélhetőleg az életben maradt árvák is elpusztulnak, 
.mivel ezek csak 2—3 hetesek lehettek*. (* Vadásziasnak 
ez a felfogás nem mondható.“—A „Kronstädter Zeit." 
szerkesztői megjegyzése).

Ha ez a gyászos eset Németországban, a magas 
vadászműveltség és rafinált vadászízlés hazájában törté
nik meg; talán megkövezik a bűnöst, de mindenesetre 
hangos kritika és egyhangú megvetés sújtaná a lelket
len puskást és szívtelen tudósítót. Hazánkban még oly 
szűk a vadászkúltúra elterjedési köre, hogy sok helyen 
a szégyen és dicsőség között még nem tudnak különb
séget tenni. A íegtöbb puskás (vadásznak csak nem 
nevezhetem ?) nem tud, vagy nem akar tudni qualifikáló 
formaságokról, szabályzatokról és cselekedeteit a saját 
szívtelensége sugallatára, a benne fel-felébredő vadállat 
parancsára, meggondolás és szánalom nélkül hajtja végre. 
Épp ezekre a puskásokra való tekintettel., kötelességet 
mulasztanék, ha szó nélkül hagynám feledésbe menni 
ezt a sötét vadászeseményt s rá nem mutatnék azokra 
a bűnökre, melyek fertőjében — szégyen nélkül — 
térdig szoktak gázolni.

A megvetés bélyegzőjét épp elegendő mélyen sütné 
reá a pecérekre, lelketlen cselekedetökre és még lelket
lenebb óhajtásukra, ennek az ösmeretlen, de bizonyára 
finom vadászérzékü német urnák német levele, ha szó- 
szerint leközölném, mert bizony ez a levél tele van olyan 
kifejezésekkel, melyeket az illető bűnös jól kiérdemelt és 

amelyeket magyarban mi vissza se tudnánk adni meg
felelő szavak hiányában. Fájdalom, nem azért nem rendel
kezik a magyar vadásznyelv szótára ilyen elítélő szak
kifejezésekkel, mert nálunk ilyen vétkeket még nem lett 
volna alkalom megbélyegezni, hanem azért, mert ezek a 
vétkek még nem mentek át a köztudatba mint vétkek, 
és sok helyen még a „vadászdicsőség“ kifejezést alkal
mazzák reájok.

No meg azután mit gondolna rólunk a német vadász
világ, ha csak egy német úriember és igaz vadász íté
letét közölnénk le s nekünk semmi mondani valónk nem 
volna ehez az ügyhöz? Annál is inkább nem térhetünk 
ki a véleménynyilvánítás elől, mert egyenesen fel va
gyunk híva.

Vegyük tehát bonck'és alá az ügyet. Mit is csinált az 
a bizonyos Schmidt András diópataki „Nimród“? Lőtt 1 
őzbakot és 4 disznót! Ha magyar szemüvegen keresztül 
csak magát a száraz tényt nézzük: egy irigylendő vadász
eredményt látunk. Hanem ha a mellékkörülményeket is 
— amit hazánkban mérlegelni, vizsgálni ritkán szoktak — 
szemügyre vesszük: egyszeriben máskép fest a kép; az 
irigylendő vadászkaland utálatos kegyetlenséggé változik. 
Mert vadászdolgokban nem annyira maga az eredmény, 
mint inkább a körülmények a „mikor és hogy“ a fonto
sak, amit a legtöbb helyen tekintetbe sem vesznek. 
Egy erős őzbakot, meg 4 drb. öreg disznót mi is szíve
sen lőnénk, sőt még a dupláját is; de hogy ? Legelőször 
is mindeniket csakis vontcsövű golyósfegyverből, még 
pedig az „erős“ őzbakot lelőnénk nyáron, lehetőleg az 
üzekedés után, a disznókat, ha kan: amikor alkalom 
nyílik reá, ha koca: késő ősszel, vagy télen, amikor 
már nem szoptat s malacai elég nagyok arra, hogy 
maguk keressék meg téli sovány eledelüket.

De Schmidt András ur nem így cselekedett s ép ezért 
vadászata kegyetlen sintérséggé fajult. Az első bűnt azzal 
követte el, hogy nem tartotta be az igaz, művelt vadász
világ által elfogadott és szentesített azon regulát, hogy: 
„jedem Wilde das auf Schalen zieht, gebührt die Kugel“. 
Mert vétkezik minden vadász, aki nagy vadra seréttel 
lő s a halálra ítélt szegény vadnak nem adja meg az 
utolsó járandóságot sem : a golyót. Olyan különbség van 
pedig a kettő között, mint az agyonlövés meg a bitófán 
való kivégzés között. Vadászt és vadat egyaránt meg- 
becstelenit, piszk'ol a serétlövés nagyvadra, mert 100-szor 
sebez s okoz lassú, szenvedésteli elhullást, mig egyszer 
jól találva, nyomban öl. De kétszeresen vétkezik az 
olyan eszét vesztett, éhes, kapzsi ember, aki több együtt 
lévő vadra, egy falkára vagy kondára lő seréttel. Ha 
eltalál is 1—2 drbot (1 golyóval két vadat lőni már szé
gyen) halálosan, hányat sebez még meg az a sok koválygó, 
nem dirigálható serét. Néha az egész csapatból egy sem 
marad épen. Mennyi égbekiáltó szenvedést jelent az 
pedig? De ezzel a mi Nimródjaink nem szoktak törődni, 
mert nekik csak puskájuk van, de szivük nincsen.

A második és legnagyobb bűnt, megbélyegző kegyet
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lenséget azzal követte el Schmidt András, hogy szoptatós 
kocákat lőtt, hogy ellőtte 20—25 kis malacnak a tápláló 
édesanyját, korai árvaságra — s amint azt vad kegyet
lenséggel ő maga is reméli — kín- és gyötrelemteljes 
éhhalálra kárhoztatva szegény kis ártatlan malackákat!

Ha egy orgyilkosságra mindig kész züllött vadorzó 
vagy egy intelligens ember teljes részegségében, eset
leg a pánik legmagasabb fokán ilyen kegyetlen 
gaztettet követ el: meg lehet magyarázni — ha 
megbocsátani nem is ■— a züllöttség, illetve a be- 
számithatlanság alapján. Ha azonban egy józan ember 
visz végbe ilyen lelketlenséget és cselekedetének teljes 
tudatában, állati kegyetlenséggel még reménykedni és 
örvendeni tud egy egész sereg ártatlan jószág lassú 
pusztulásán : erre már nincs mentség 1 Az ilyen személy, 
úgyis mint ember, úgyis mint vadász, pellengére való 1

Tarthat-e számot az ilyen ember a vadász szóra ? Van-e 
joga vadászköntöst ölteni és zöld lombot a kalapjához 
tűzni annak, aki vadjait nem golyóval, hanem éhhalállal 
hozza terítékre, felidézve a pokol összes szenvedéseit? 
Lehet-e olyan kártékony állat a világon, amelynek még 
ártatlan kis fiait éhhalálra, lassú szenvedésteljes elpusz
tulásra tudja ítélni egy szívvel biró vadász? Nem! Még 
a nyájat rabló farkasnak is kegyelem jár, mig szoptat: 
ártatlan fiókáiért! Ha felcseperedtek, bűnbe estek: vegyék 
el egyenként anyjukkal együtt megérdemelt jutalmukat, a 
jól irányított golyót; de éhhalálra, lassú szenvedésre, 
kínlódásra vadászember, művelt ember ne ítéljen semmi
féle állatot.

Gyöngyöshalászi Takách Gyula.
. A AA A A A.A A AA

Mesterséges madárfészkek.
E lapok 1911. évi 24-ik számában Domingó választ 

ad válaszomra; háladatlanság volna ezt meg nem köszönni, 
de viszont, viszonválasszal élni.

Viszonválaszommal részemről befejezettnek tartom 
vitánkat, mert hová vezetne az, ha polémiákkal tárgyun
kat agyoncsépelnénk? Végtére az olvasóközönség a sok 
vitából nem fogja tudni kihámozni a valót.

Nem vagyok barátja a vitatkozásnak mint Domingó, 
de az igazság megköveteli, hogy ne hagyjam magamon 
száradni az ügyes sakhúzást, melylyel Domingó sarokba 
iparkodik szorítani, hanem verjem vissza minden táma
dását, mert csak úgy lesz végleg tisztázódva a mestersé
ges fészekodvak kérdése. Hallgatásom azt a látszatot 
keltené a „M. E.“ t. olvasói előtt, hogy teljesen igazat 
adok Domingó úrnak s leteszem a pajzsot, melylyel az 
ég dalosainak nemes ügyét védtem.

Az, hogy csillag alá odabiggyesztettem az „Országos 
Állatvédő Egyesület“ címét, tisztán-pusztán az állatok 
nyomora iránti részvétből tettem, mert sokan vannak, 
kik nem tudják, hogy ilyen egyesület is van hazánkban 
és milyen szép célt szolgál! Nemcsak a kis madarakat 

veszi oltalmába, hanem a rokkant lovakat, beteg, tehe
tetlen állatokat is és ezeket ingyen, vagy nagyon mér
sékelt díjért gyógykezelteti. Ezeket látva, lelkiismeretem 
furdalt volna, ha oda nem-teszem az „Országos Állat
védő Egyesület“ címét. És most is mondom: akinek a 
szíve csak csöppet is érez az éhező, beteg állatokért: 
lépjen be minél előbb ezen egyesületbe; s ki-ki tehetsé
géhez képest adakozzék makulátlan céljaira. Ne szúrjon 
hát szálkát Domingó szemébe az ártatlan cim, én ezzel 
csak a közjót akartam szolgálni.

Ami a statisztikát illeti, — már tudniillik a népszám
lálási statisztikát, — abban igaza van Domingónak, hogy 
az a lehető legrosszabb és bizony minden statisztikai 
munkálatnál kisebb-nagyobb hibák előfordulnak. Azonban 
azt Domingó sem tagadhatja, hogy bármely statisztikai 
adat — hacsak nem Oroszországból érkezik, — megkö
zelíti a valót. így pl: ha azt olvassuk, hogy : A fészek
odvak 50%-ában fészkelt a madár, nem szabad azt szi
gorúan vennünk ; mert lehet az 49, de viszont 51% is. 
A valószínűség számja azért mégis megvan.

Az pedig, hogy a madár télen is megtalálja élelmét, 
az is szent igaz ! Hisz megtalálni — megtalálja, de nem 
a kellő mennyiségben. Olyan télen, — mint az idei is — 
mikor nincs hó, vagy fagy, fölösleges madarakat etetni, 
sőt mi több, a madár az etető felé nem is néz. Azonban 
tessék derékig érő hóban eleséget keresni a madárnak, 
különösen, ha a havat csonttá fagyasztja a hideg. 
Ilyenkor százszámra fekszik a madárhulla részint meg
fagyva, részint pedig az éhségtől elpusztulva. Pedig ha 
az általam kidicsért fészekodú jól kikócozva vagy kivat- 
tázva függne a fákon, akkor nem történt volna ez, sok 
száz madárnak életét megmenthettük volna csekély be
fektetéssel.

Domingó azt is írja, hogy: „Kár volt érvként felhozni 
az állatvédő egyesületeket, kormányokat és madárvé
delmi kongresszusokat. Sok szerep jut az ilyen egyesü
letben a személyes hiúságra, szereplési vágyra stb.“ Ez 
is szent igaz. Egyesületeknél ilyenről beszélhetünk, de 
már kormánynál, vagy kongresszusnál nem 1 Ezeknél 
nem egyesek büszkeségvágya adja a rúgót, hanem az 

.ihlet, mely a tömegek árjában megnyilatkozik. Különben 
az „Országos Állatvédő Egyesület“ távol áll a szemé
lyes hiúságoktól, tagjai rendszerint névtelenül áldoznak 
az állatvédelem oltárára s vetekednek abban, hogy a 
nyomorult állatokon segítsenek 1

Ifj. Kasparek Károly.
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H’5' KÜLÖNFÉLÉK^

Fekete Zoltán.
Erdészeti főiskolánk erdőrendezés, erdőbecslés, erdő- 

érték-számitástan, erdészeti statisztika és administració 
tanári székét Muzsnay Géza erdőtanácsosnak a zsarnócai 
m. kir. erdőhivatalnak vezetésével történt megbízatása 
következtében a zsarnócai m. kir. erdőhivatal mellé rendelt 
erdőrendezőség vezetőjével, Fekete Zoltánnal töltötték be.

Miután e változás bennünket közelről érdekel, nem 
mulaszthatjuk el, mint a magyar erdészet krónikásai, a 
fiatal, tetterős, minden izében valódi magyar erdészről a 
következőket feljegyezni :

Fekete Zoltán a magyar erdészeti irodalom kiapad- 
hatlan forrásával biró, vasszorgalmu Fekete Lajos ny. 
ministeri tanácsos és főiskolai tanár fia. Született Sel
mecbányán 1877. év április hó 18-án. A középiskolákat 
szülővárosában 1894. évben kijárván, az erdészeti fő
iskolát 1897. évben végezte. Katonai évének (1898.) 
Miskolcon történt leszolgálása után, az erdőkincstár szol
gálatába lépett és a zsarnócai m. kir. erdőhivatalhoz 
erdőgyakornoknak neveztetett ki és az erdőrendezőség
hez osztatott be. Az államvizsgát 1900. év őszén tette 
le. Zsarnócáról a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalhoz 
helyeztetett át és itt volt 1901. október haváig.

Innen a főiskolához tanársegédnek neveztetett ki, hol 
mint adjunktus 1907. évig működött. Ezután lett tanárrá 
kinevezve a főiskolához és a tanszéket 1911. október hó 
7-én foglalta el.

Fekete Zoltán 1901., 1902., 1905. és 1906. években 
a Magas Tátrában, az Alacsony Tátra, a Kis- és Nagy- 
Tátra, az É. és É.-K.-nyugati Beskidek, a Kis Kárpátok
ban és a Keleti Kárpátokban növényföldrajzi megfigyelé
seket végzett.

Mint zsarnócai erdőrendező szorgalmával, körültekintő 
megfigyelésével, tudásával és vele született lekötelező 
modorával annyira megnyerte tiszttársainak szeretetét, 
hogy azok nehéz szívvel , búcsúztak el tőle; de viszont 
örömet okozott, hogy főiskolánk és a földmivelési kor
mány választása a megüresedett tanári székbe Fekete 
Zoltánra esett.

Kérjük, hogy azt a szorgalmat, azt a lekötelező mo
dort és bajtársi ragaszkodást, amit a praxisból magával 
vitt, a katedráról átültesse hallgatóiba, hogy azok az élet 
forgatagába kikerülve, mind ezen szép tulajdonságokkal 
fel legyenek vértezve, mert a perifériákra kihelyezett ma
gyar erdésznek nemcsak a kellő tudással kell birniok, 
hanem nemzeti missiója is van, amit szorgalmával, tapin
tatos, körültekintő modorral öregbíteni kell, nemcsak hogy 
a népet magához láncolja, hanem hogy annak igaz 
vezetője lehessen. ____

* Halálozás. Mély gyász érte nagymányai Mányay 
Imre urad, főerdészt, nejének szül. Gróf Saroltának január 
hó 3 án Bujákon, életének 46-ik, boldog házasságának 
27-ik évében történt elhunytéval.

Sz. 7—912.

Zölgyf aeladási hirdetmény.
Nagyküküllő vármegyében fekvő Nagysink 

község, mint erdőbirtokos, eladja erdejének B. 
üzemosztályában lévő s esedékes vágásában 
talált 1412 drb tölgytörzset a legtöbbet ígérőnek 
a folyó évi január bó 25=én d. e. 10 órakor 
a községházán tartandó nyilvános árverésen.

Árverelni szándékozók kötelesek az 1197 m.3 
műfa és 1887 m.3 tűzifa, összesen 20,000 ko
ronára becsült ár 10%-át bánatpénzül az árve
rési elnök kezéhez az árverés megkezdése előtt 
letenni.

Zárt ajánlatok csak az árverés megkezdéséig 
fogadtatnak el.

Árverési feltételek alólirott községi elöljáróság
nál bármikor megtekinthetők.

Nagysink, 1912. január 5-én.
Böbm Henrik Brandscbott János

főjegyző. biró.

729—911.

Tölgy/aeladási hirdetmény.
Nagyküküllő vármegyében fekvő Felmér köz

ség, mint erdőbirtokos, eladja erdőjének A. üzem- 
osztálvában levő esedékes vágáson talált 327 
drb tölgytörzset a legtöbbet ígérőnek 1912. évi 
január bó 22=én d. e. 9 órakor a község
házánál tartandó nyilvános árverésen.

Árverelni szándékozók kötelesek a 220 m.3 
műfát és 639 m.3 tűzifát összesen 4400 koro
nára becsült kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz
képen az árverési elnök kezéhez az árverés 
megkezdése előtt letenni.

Zárt ajánlatok csak az árverés megkezdéséig 
fogadtatnak el.

Árverési feltételek alólirott község elöljárósá
gánál bármikor betekinthetők.

Felmóren, 1910- évi december hó 20.
Olvashatatlan Kieltsek Mihály

jegyző. biró.
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115749—1911. I. B. I. szám.

Fenyő tutajfa eladás
egyezer és ötszáz köbméteres részletekben.

A máramarosszigeti m kir. erdőigazgatóság 
és a bustyaházai m. kir. erdőhivatal által Mára- 
marosszigeten, az erdőigazgatóságnál megtudható 
helyiségben 1912. évi február hó 6-ik napján 
s szükség esetén a következő napokon délelőtti 
9 órai kezdettel tartandó nyilvános versenytár
gyaláson az alábbi sorrendben eladásra kerül írás
beli ajánlatokkal kapcsolatos szóbeli árverés utján.

I. A bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületé
hez tartozó királymezői felső, bruszturai és 
németmokrai m. kir. erdőgondnokságokból az 
1912. év folyamán a bustyaházai és técsői 
kincstári rakpartokra letutajozandó 1—79. számú 
Egyezer köbméteres fenyőtutajfa részlet.

II A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
kerületéből az 1912. év folyama alatt a bocskó- 
lonkai rakpartokra letutajozandó mintegy 164500 
m3 fenyőhaszonfából mintegy 143000 m3 Egyezer 
és 215000 m3-nek Ötszáz köbméteres részlete 
és pedig:

A. , az 1911. évi termelésből:
1. a bogdán—fehértiszai erdógondnokság

1—55.,
2., a vaséri erdőgondnokság 1—24.,
3., a bocskói erdőgondnokság 1—9.,
4., a kévéiéi erdőgondnokság 1—12.,
5., a mezőháti erdőgondnokság 1—38. sz. 

Egyezer köbméteres részlete,
6., a feketetiszai erdőgondnokság 1—43. sz. 

Ötszáz köbméteres részlete.
B. , az 1910. évi termelésből a fejérpataki m. 

kir. erdőgondnokság 1—5. sz. Egyezer köbmé
teres részlete.

Minden Egyezer, illetve Ötszáz köbméteres 
részlet külön-külön értékesítés tárgyát képezi ; 
csak azok az írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, amelyekben külön-külön borítékban csak 
csak egy-egy határozottad megnevezett számú 
részletre tétetett ajánlat és a melyek a szóbeli 
árverés megkezdése előtt nyujtatnak be az árve- 
relő bizottsághoz, avagy a bustyaházai erdő
hivatal, illetve a máramarosszigeti erdőigazgató
sághoz.

Kikiáltási árak a következők:
1., Az I. és II. A. alatt tárgyalt 1911. évi 

termelésű faanyagnál:
a szerződési feltételek 7-ik pontja alatt rész

letezett alapárak.
2. A II. B. alatt tárgyalt 1910. évi termelésű 

faanyagnál: a szerződési feltételek 7-ik pontjában

35- 

megállapított alapárak 15 (Tizenöt) százalékos 
apasztással.

Az írásbeli ajánlatokban a kikiáltási árakon 
felül és tizedrész %-okban teendő az ajánlat, 
még pedig számokban és betűkkel.

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. 
földmivelésügyi Ministerium erdészeti segéd
hivatalában, a máramarosszigeti. erdőigazgató
ságnál, a bustyaházai erdőhivatalnál, valamint a 
két kerület valamennyi erdőgondnokságánál és 
a bticskói faraktárgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és kívánatra az érdeklődők
nek a máramarosszigeti erdőigazgatóság, illetve a 
bustyaházai erdőhivatal által meg is küldetnek.

Az árverési és szerződési feltételek ezen felül a 
következő városok, illetve községek elöljárósá
gaihoz is megküldettek : Tiszaujlak, Beregszász, 
Vásárosnamény, Tokaj, Tiszaluc, Tiszafüred, 
Tiszalök, Fegyvernek, Poroszló, Törökszent- 
miklós, Szolnok, Tiszaföldvár, Csongrád, Szen
tes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, Török- 
kanizsa, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, Török
becse, Titel és Zimony.

írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlapok és 
borítékok a máramarosszigeti’ erdőigazgatóság
nál, illetve a bustyaházai erdőhivatalnál a jelent
kezőknek díjtalanul adatnak ki.

Kelt Budapesten, 1911. évi december hónapban.
Jí. kir. földmivelésügyi Minister.

2 drb kifejlett uhu, 
egyenként 50 K-ért, egy tavalyi bak-róka, 
24 koronáért, teljesen kifejlett belga óriási 

nyulak páronként 10 koronáért eladók

Füzes Kristófnál
Csáki-Gorbón Szolnok-Dobokamegye.

A pécsi püspöki uradalom

főerdészi állásra
pályázatot hirdet; az állás 1912. évi április hó 
1-én foglalandó el.

Pályázni óhajtók szabályszerűen fölszerelt kér
vényeiket gróf Zichy Gyula dr. pécsi megyés 
püspök úr Ő Méltóságához címezve a pécsi 
püspöki jószágigazgatósághoz (Pécs, Papnövelde
utca 13. sz.) küldjék be.

Pályázati határidő 1912. évi január hó 31.
fi jószágigazgatóság.
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Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.

Erdei facsemete
1912. évi tavaszi szállításra.

ef
800.000 drb. 2 éves lucfenyő Picea excelsa magonc

1.200.000 „ 3
10.000 „ 5 „ „ „ „ átiskolázott
10.000 „ 3 „ jegenyefenyő Abies pectinata magonc

300.000 „ 2 „ banksfenyő Pinus banksiana
10.000 „ 2 , „ „ „ átiskolázott
35.500 „ 3 „ kékfenyő Picea pungens glauca magonc
85.000 „ 2 „ douglasfenyő Pseudo tzuga douglasi magonc
5.000 „ 2 „ vörösfenyő Larix europaea magonc
1.500 „ 3 ,, „ „ „ suháng

600.000 „ 2 „ feketefenyő Pinus austriaca magonc
400.000 „ 2 „ „ „ „ átiskolázott
300 000 „ 3 „ „ „ „ magonc

1,000.000 „ 2 „ kocsánytalan tölgycsemete
1.000.000 „ 1 „ kocsányostölgy Quercus pedunculata

200.000 „ 2
75.000 „ 3

800.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba magonc
300.000 „ 2 » ” „ » « n

10.000 „ 1 „ „ „ ornus
116.000 „ 2 » » „ » »
50.000 „ 3
85.000 „ 1 „ „ „ excelsior
85.000 „ 2
16.000 „ 2 „ mezgéséger Alnus glutinosa
35.000 „ 2 „ hamvaséger „ incana

1.100.000 „ 1 „ ákác Robinia pseudoacatia „
3.000 „ 1 „ dió Juglans nigra
1.500 „ 2 „ „ „ „

200 „ 2 .
6 000 „ 2 „ juhar Acer pseudoplatanus magonc
2.000 „ 3 „ „ » „ suháng

Továbbá kislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű.
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdőgondnoksága LailkaS (LlinlíaSZpi*lc).

Postai: Bihardobrosd (Dobrest) Biharmegye. >
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : Felelős szerkesztő:
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. MITSKB GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők. hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előtizetési ár:
Egész évre 14 K. Eél évre 7 K
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :
Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Az erdő értéke.
Irta Elek István.

II.

Márton Sándor egy példát vet fel, mely sze
rint egy hold erdő 3600 korona véghozamot 
ad a 100 éves korban s ez eredményt, mint 
korszaki járadék végértékét egybehasonlítja a 
szántóföld által szerinte szolgáltatott 50 korona 
évi járadékkal.

Beigazolom, hogy ez a számítás azért téves, 
mert az erdő hozamát nem a puszta talaj- szol
gáltatja mint kezdő érték, hanem maga az 
erdő, melynek faállománya ép olyan elenged
hetetlen instrukciót képez, mint a mezőgazda
ságban a vetőmag, gazdasági gépek, eszközök, 
igavonó erő, trágyatermelő állatállomány stb.

De még jobban a feje tetejére állította az igaz
ságot átlagszámításaival.

A szántóföld által adott jövedelmek átlagát 
például így állapítja meg: „Egy k. hold szántó
föld évi bére 10—120 K, így átlag 65 K. Eb
ből a tulajdonos kiadása 15 K, marad jövede
lem 50 K.“

Szerintem alapjában elhibázott gondolat, épen 
a két termelési ágazat eltérő termőhelyi viszo
nyai miatt, átlagokkal számítani, de ha már át
lagokat keresünk, akkor ne a számtani köze
pest vegyük átlagnak, mert erről még az isko
lás gyerek is kisüti, hogy nem felel meg a való
ságnak. Talán a területnek is van egy kis 
köze az átlaghoz, mert hogy bulgár kertészek 
egyes öntözhető darabka földért holdankint 200 
korona bért is fizetnek, vagy egy gyümölcsösért, 

lucernásért néha 120 korona bér is esik egy 
holdra, ezekből a szórványos kis és ritka esetek
ből arra következtetni, hogy a szántóföld átla
gos évi bére 65 korona volna, tévedés, mert 
kisértse meg Márton és ajánljon fel Magyar
országon a legbelterjesebben kezelt, legszebben 
instruált s a legjobb úri birtokért csak félennyi 
évi bért holdankint, boldog (?) bérlője lehet 
annak.

Egyébként a statisztikai adatok is fényesen 
lecáfolják a 65 koronás átlagos évi bért. Ma
gyarország átlagos magtermelése az elmúlt 10 
évre holdankint 6 mm. volt (1911-ben 8 mm. 
az átlag, tehát jó termés volt). Ebből pedig 
minden szakember ki tudja számítani, hogy ha 
levonásba hozza a vetőmagot, a szántás, vetés, 
aratás, cséplés költségeit, a bérlő élelmét, vál
lalkozói nyereségét, jó, ha marad 20 korona 
bérletre, ha ebből viszont még a tulajdonos kész
kiadásait, adót stb. levonjuk, mutatkozik tiszta 
haszonként talán 10 korona és nem 50, mint 
Márton Sándor azt kiszámította.

íme, mint a büszkén pipázó hó-bábu a már
ciusi meleg nap sugarára, úgy olvadnak el Már
ton Sándor képzelet alkotta milliói is, ha szá
mításainak alapjait mérlegelni kezdjük.

Ha figyelembe vesszük, hogy az egész or
szág területét lefoglaló'két főgazdasági mívelési 
ág aránylagos jövedelmeinek összeméréséről 
van szó, igazán meg kell mosolyognunk a 65 
koronás átlagos földbért azért is, mert ez az 
átlag erdőinkből még ezután kiirtásra ítélt P/a’, 
vagy mint Márton később magára licitál, 
2 millió hold terület elmaradt jövedelmeinek 
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kiszámításánál használtatott fel. Nos hát, hogy 
ez az, erdőből átalakítandó 2 millió hold szántó
legelő^?) nem épen Kanaánbeli prima föld, az 
is bizonyos, mert ha ilyen volna, akkor már 
rég kiirtották volna. Sőt hogy kiirtás után ezek 
a földek az előbb kiszámított átlagos jövede
lemnél jóval kevesebbet szolgáltatnának, az is 
valószínű.

Igen, mert ha igaz is, hogy Újvidéken nincs 
föld 10 koronán aluli bérösszegért, mi itt.Krassó- 
szörénymegyében. a magas kincstár erdőbirto
kaihoz szántó-legelőkből (?) némelykor 5-10 
holdat is adunk bérbe 2, mond kettő koronákért, 
és . az még mindig nyílt kérdés marad, vájjon 
ezt a csekélyke kis bért is megéri-e?

Silány szántó még a legelőnél is kevesebbet 
ér, mert vetőmagot és drága munkát kíván s 
olcsón fizeti meg. a legelő pedig munka s be
fektetés nélkül hozza, meg a maga csekélyke 
járadékait, de bármelyiket is felébe helyezni gaz
daságilag az erdőnek : botlás.

Havasi prima legelőink például az orsovai 
erdőhivatal kerületében, az elmúlt tiz évi ciklus 
alatt bárcázással 1 K 15 f-t, bérlet útján 1 K 
58 f-t jövedelmeztek (nem tiszta jövedelem) át
lagosan, és hogy ennél nem is értékelhetők 
többre, bizonyítja, hogy egy könnyelmű oláh 
egy darab 103 k. holdas részletért 400 korona 
évi bért ígért be, tehát 2 K 91 f-t. Látva azon
ban, hogy beugrott, haszonbért már nem fize
tett. A kincstár a beugrott pasas terhére új ár
verést tartott, melyen már csak 183 korona ha
szonbér ajánlatott meg (holdankint 1 K 77 f). 
És most jön a csattanó! A haszonbér-külön- 
bözetért indított perben a kincstár lett a per
vesztes, mert szakértők a helyszínén megálla
pították a felen túli jogsérelmet, vagyis hogy a 
legelő -értéke a megajánlott évi bér felét sem 
közelíti meg.

Az eddigi bizonyítás során már is nyilván
való lett, hogy, ha bár egyes kertészeti célokra, 
vagy különleges termelésre használt földekért 
holdankint 120 vagy ennél több korona évi bért 
itt-ott megadnak is, az átlagos bér a magter
melésre használt földeknél 20 koronánál többre 
nem tehető; Márton Sándor által kiirtásra ítélt 
erdőkből nyerendő szántó-legelők (?) pedig ezen 

átlagot — tekintve, hogy abban a Bánát 16 
métermázsa búzát termő földjei is benne van
nak — még csak közelről sem érnék el.

Ezzel szemben a Márton Sándor által adott 
példa szerint egy olyan eszményi erdőbirtok, 
mely 100 éves korban 3600 korona értékű fa
hozamot biztosít, évenkint.és holdankint 36 ko
rona tiszta jövedelmet ad. Igaz viszont, hogy a 
kincstári erdők átlagban holdankint csak 2 K 
13 f-t jövedelmeznek, bár még ez is több az 
1 K 15 f legelőbérnél, — mégis ezen csekély 
jövedelemnek oka erdőink silány állapotában, 
rossz gazdasági viszonyaiban keresendő, épen 
úgy, mint annak oka, hogy Magyaroszágon a 
búzaföld miért ad csak 6, vagy jobb eszten
dőkben — mint az 1911. év is volt — 8 mé
termázsás termést s miért nem kétannyit, mint 
Belgiumban vagy Hollandiában, — a rossz gaz
dasági viszonyok és külterjes mívelés mellett 
főkép abban lelhető fel, hogy Magyarországon 
már ma is sok olyan földben termelnek búzát, 
melyek alig adják vissza a vetőmagot, nem 
hogy a rájuk fordított munkát megfizetnék.

És ime, Márton Sándor úgy erdő -, mint mező
gazdaságunk nyilvánvaló kárára, újabb két mil
lió holddal akarja gyarapítani azon hitvány mező
gazdasági földeket, melyek bár a törvény szöve
géhez képest talán alkalmasak állandóan mező
gazdasági mívelésre, de gazdaságilag semmi 
esetre sem előnyösebben, mint amily alkalma
sak erdőgazdasági mívelésre.

Főképen nem lehet a kincstári erdők csekély 
jövedelmezőségéből levezetni az erdőgazdaság 
értéktelenségét s arra az általános következte
tésre jutni, hogy az erdő sohasem adhat (?!) 
oly nagy járadékot, mint a szántóföld, rét stb., 
és hogy az erdő gazdasági értéke sohasem 
fogja elérni másnemű gazdaságok értékét, — 
mert kérem a fa sem a levegőből, hanem a 
termőföldből építi fel testét s az erdő is jobb 
talajon több és értékesebb fát, silányabb tala
jon kevesebbet s hitványabbat termel, tehát jö
vedelmezősége ép úgy a termőhely és a ter
mények értékesíthetési viszonyai szerint válto
zik, mint a mezőgazdasági földnél, de azon 
utólérhetlen előnye van, hogy ott is értékes 
hozamokat szolgáltat, hol a mezőgazdasági tér- 
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melés már csak küzködik, vagy csődöt mond. 
Hogy a kincstári erdők átlagos jövedelme 
miért olyan csekély, azt könnyű megérteni, ha 
a földmivelésügyi minister évi jelentéseiben meg
nézzük, hogy pl. 1910. évben esedékes vágás
terület volt 28 ezer hektár, ebből kihasználta
tott 8 ezer, kihasználatlanul visszamaradt 20 
ezer hektár. Miért? — mert 20 ezer hektár 
vágásterület ez idő szerint haszonnal értékesít
hető nem volt. Ami megint azon körülmény 
következménye, hogy ezen erdők istenverte he
lyen, hozzáférhetlen messzeségekben feküsznek 
s nagyobbára értéktelen (bükk) faanyagok vár
ják ott a fejszét. Biz’ ez szomorú, hogy így 
van, de ez a vidék nem is a Kanaán országa! 
És ezek a kincstári erdők nem szerteszét az 
országban síkon és hegységben, — mint Már
ton Sándor könnyedén odaveti, — hanem 
legalább 90 %-ban az ország perifériáin s ma
gas hegységekben .feküsznek. A tőár meg, mely 
tulajdonkép az erdőgazdasági haszon fokmérője, 
a fogyasztási helyekről való nagy távolságok 
miatt sokszor közel áll — a 0-hoz, vagy épen 
egyenlő azzal.

Be kell ismernünk, hogy a kincstári erdészet 
a kezelésbe adott rengeteg területeken nem tud 
többet produkálni, mint átlag holdankint 2 K 
13 f-t, de az a kérdés, vájjon mezőgazdasági 
mívelés mellett, — feltéve, hogy más fontos 
gazdasági érdekek ennek útját nem állanák, — 
ugyanezen területeknek több volna-e a pro
dukciója?

Nem lenne több semmi esetre sem, mert 
azokról a területekről, melyekről mezőgazda
sági mívelés mellett silány 2—3 métermázsás 
terméseket aratnának, az erdészet még igen 
szép hasznot mutat ki; ahol pedig az erdészet 
sem termel haszonnal, ugyan mit várhatunk ott 
az ekétől vagy kaszától?

Talán tévedek?— Elismerem, ha a két gaz
dasági ágazatnak egy-ugyanazon termőhelyre 
vonatkozó viszonylagos összeméréséből össze
hozza Márton Sándor az ő milliós különbö- 
zeteit.

Célom nem csak cáfolni, hanem bizonyítani 
is. Mielőtt ezt tenném, előre bocsátom, hogy 
itt csak arról lehet szó, vájjon egy bizonyos 

területre nézve a mező- vagy erdőgazdasági 
mívelés előnyösebb-e gazdaságilag? — Átlag
adatokkal nem számíthatunk, mert tudvalevőleg 
az ország földterületének szine-javát, tehát a 
termelésre alkalmas és arra képes jó talajokat 
a mezőgazdaság foglalja le, míg az erdőgazda
ság — az értéktelen silány termőhelyeken, zord 
kiima alatt, a fogyasztási piacoktól távol, a ter
mények kihozásának nagy nehézségeivel küzdve 
— húzódik meg.

Azonképen nem hivatkozhatunk meglévő gaz
daságok szolgáltatta jövedelmekre sem, mert 
egy-ugyanazon viszonyokat csakis azonos terü
leteknél találhatjuk fél, tehát csakis eszményi 
gazdaságok összehasonlításáról lehet szó, melye
ket az egyes valóságban elért jövedelmezőségi 
példák után alkothatunk meg magunknak. Kü
lönösen az erdőgazdaságra nézve áll ez, mert 
e téren Magyarország annyira el van ma
radva, hogy talán, egy-két dunántúli erdőgazda
ság leszámításával, egyetlen egy erdőgazdasá
gunk sincs, amely jövedelmezőség tekintetében 
csak közelről is elérné azt a fokot, amin áll
hatna eszményi berendezés és kezelés esetén.

Tagadhatlan, hogy nekünk erdőgazdáknak 
igen nehéz a helyzetünk, mert míg bármeny
nyire elhanyagolt mezőgazdaság megfelelő tőke
befektetéssel és szakértelemmel pár év alatt 
rendbe hozható, addig egy elhanyagolt, érték
telen fanemeket tartalmazó, legeltetéstől tönkre 
tett, vagy visszamaradt hézagos, rossz erdőből 
jó jövedelmező gazdaságot teremteni, ahoz nagy 
akarat' és biztos szaktudás mellett, egy pár 
emberöltőre terjedő idő szükségeltetik.

Végre is, ez sem ok a kishitűségre és arra, 
hogy az erdőgazdaság valahai jövedelmezősé
gét is megtagadjuk.

Bocsánatot kell kérnem, ha nem mindig fo
gok adatszerűén hivatkozni forrásokra és inkább 
csak emlékeim között keresgélek össze néhány 
példát, mikből következtetéseket vonhatunk le, 
mert mint idejével szabadon nem rendelkező 
tisztviselő, az adatok összekeresgélésére már- 
nem érek rá.

Egyetlen-egyszer mutassak én is rá a kül
földre. Bécs és Berlin között az Elbe völgyé
ben szabályos sorrendben 1—60 éves korfoko
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zatokkal egymáshoz sorakozó szabályos álla
potú erdőket látunk, melyek nekünk szokatlan 
katonás rendben levőknek tűnnek fel; sehol 
egy aszott, dőlt, vagy fekvő fa, sehol gyom, 
bokor, sőt még egy esett galy sem zavarja meg 
az erdő egyformán vékony fáinak a rendjét. 
Ha jól emlékezem, ezeket az erdőket ismertetve, 
Bund Károly azt irta róluk, hogy azok 60—70 
Márka (72 • 84 K) tiszta jövedelmet adnak hol
danként! Vájjon hozhatnának-e ezek a területek 
csak félannyit is bármiféle más gazdasági mí- 
velés mellett?

A világváros Berlin felé közeledve, csodál
kozva vesszük észre, hogy a gyorsvonat a sík 
földön ültetett erdők rengetege között száguld s 
s az erdőt csak egyes foltonkint szakítják meg 
a mezőgazdasági mívelés alatti, vagy a külön
féle gyárak beltelkeihez tartozó területek. Legelő 
pedig sehol uram, sehol! Ezek a bölcs németek 
már pár száz évvel előttünk lépdelnek s a 
Márton Sándor által hirdetett tévtanokkal ők már 
rég leszámoltak s az erdőt nem csak ott tartják 
fent, ahol a talaj másnemű gazdasági mívelésre 
nem alkalmas, hanem mindenütt erdőt nevelnek, 
ahol a földet fatermelés által előnyösebben ki
használhatják. A legeltetést pedig, minthogy az 
a földet kiéli s nem is földmívelés, csak ha
szon nélküli földtiprás, régóta kitörülték a szó
tárukból.

Az erdőkulturának ez a szeretete nyugatról 
terjed felénk és már amint Ausztriában, úgy 
nálunk Pozsony vidékén is csodálkozva és ör
vendve tapasztalhatjuk, hogy egy-két hold terü
lettel bíró földmívelők is kicsi földszalagjaikat, 
melyek sík vagy lankás fekvésű s Márton Sán
dor által bizonyára mezőgazdasági mívelésre 
állandóan alkalmasnak vélelmezett földjeiket be
ültették fenyő-, sőt Uram bocsásd meg ostoba
ságaikat — nyírfával. Szerencsétlenek, ha tud
nák, hogy ők holdankint 61188 korona vagyont 
dobnak el maguktól nyomorult 3600 koronáért, 
dehogy is tennék ezt, de ők nem ismerik a já
radék-elméletet s csak úgy gondolkoznak pa
raszti eszükkel, hogy mivel a silány szántó alig 
adta vissza a vetőmagot s keserves munkájuk 
verejtéke pedig hasztalan pergett alá a mostoha 
rögre, faneveléssel próbálnak szerencsét. Dirib, 

darabkánkint, alig észrevehető megtakarítással 
beültetik földjeiket. Eleinte karácsonyfának való
kat, később kocsirudnak, táviró-póznának, szaru
fának s ők tudnák csak, hogy mi jónak-másnak 
való fákat szedegetnek össze földjeikről, viszik 
a városba és szépecskén pénzelnek belőle. Így 
kell lenni, mert különben kivágnák azt a sok 
giz-gazt és lim-lomot és sietnének a Márton 
Sándor által feltalált milliók rájuk eső hányadát 
mielőbb bezsebelni.

Különben az ország nyugati határán találhatók 
azok a híres erdei fenyvesek, — persze mind 
jó talajon állva, — melyek mesés árakon ér
tékesítve, nem emlékszem rá holdankint hány 
koronát jövedelmeznek, de annyit állíthatok, hogy 
sokkal többet, mintha azok szántók volnának. 
Mondja ezeknek Márton Sándor, hogy irtsák ki 
az erdei fenyőt s vessenek földjeikbe búzát, 
vagy kölest, no, szépen hallgatnának rá.

Beljebb az országban már nem szeretik így 
az erdőt, sőt kelet felé irtják, pusztítják tüzzel- 
vassal. Ez a keletről jött s a nomád népek 
hagyományaiból táplálkozó oktalan erdőirtási láz 
ime még erdészeink legjobbjai közé is befész
kelheti magát s lelkes szószólója akadt közöt
tünk két millió hold erdő halálának.

Hálátlanok s meggondolatlanok volnánk, ha 
ennek a láznak kigyógyítására nem törekednénk, 
mert példa, mely hivatásunk hűséges betölté
sére lelkesít, akad itt is elegendő.

így például Díváid Béla közölte nehány évvel 
ezelőtt a garamrévi kincstári erdőkben elért vá- 
gatási eredményeket, s ő irta, hogy körülbelül a 
forduló éveinek megfelelő korú vágásaiból a 
tölgy után 4000, a fenyőből 4040 korona folyt 
be mint tőár holdanként. Ha már tényleg van 
pár hold ilyen vágás, akkor egy eszményileg 
berendezett és kezelt erdőgazdaságnál lehet mind 
ilyen, de jobb is. És feltételezve, hogy az évi 
kiadások az előhasználatokból nyernek fedezetet, 
— ez tiszta haszon, így 100 éves vágásfordulót 
alapul véve, ez az erdő holdankint 40 korona 
évi járadékot adna, szemben a szántóföld 20 
korona átlagos bérjövedelmével.

De gyerünk csak az alföldi tájakra. Coburg 
herceg erdőigazgatójával beszélgetve néhány 
évvel ezelőtt az ákácosokról, — ha jól emlék
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szem — ő az uradalomhoz tartozó nagy kiter
jedésű ákácosok jövedelmével nem volt meg
elégedve, mert szerinte átlag holdankint csak 
mintegy 50 korona jövedelmet szolgáltatnak. 
Hogy jól emlékszem s ez az adat való igaz 
lehet, megerősítik Kalivoda Andornak, az osz
trák birodalmi erdészeti egyesület kirándulói 
részére átadott adatai. Szerinte az ákácerdő tő
ára első termőhelyen 30 éves korban k. hol- 
dankirit 2864 koronára (hektáronkint 4668 ko
ronára) értékelhető. Egy ilyen erdő évi járadéka 
pedig 95 korona volna holdankint.

A szegedi ákácosok Kiss Ferenc szerint 19 
éves korban holdankint (eredeti közlés hektá
ronkint) 410 törzsszám mellett mintegy 100 
tm3 faanyagot szolgáltatnak. No már csak Sze
ged határában az ákác egyre-másra köbméte- 
renkint 10 koronát megér! így a 20 éves erdő 
itt is 1000 korona tőárt képvisel s 50 korona 
évjáradékot ad.

A szlavóniai tölgyesekre már nem is hivat
kozom szívesen, mert azt mondhatja valaki, 
hogy ezzel akarom kiütni a nagy slágert. Pe
dig ez nem épen fényes példa, mert a vin- 
kovcei főerdőhivatal 1910. évben holdankint csak 
18 korona tiszta jövedelmet mutat ki, — bár 
ez is több mint a szántóföld átlagos 20 korona 
bérjövedelme.

Szükséges azonban, hogy e példát is felem
lítsem, hogy bebizonyíthassam, hogy még ezen 
világhírű tölgyeseket nevelő prima talajt sem 
kívánatos mezőgazdasági mívelésre átfordítani. 
Nemcsak azért, mert például Kuzma Gyula 
szerint ez a talaj még a költséges lecsapolás 
után sem válna bácskai földdé és mert Schmid 
István osztrák birodalmi erdőtanácsos óva int 
bennünket ettől, s szerinte a feltétlen vízmen
tesítés épen nem eszménye a földmívelésnek 
és a vízmentesítés már sokszor okozott köz
gazdasági károkat, amelyeket előre nem is sej
tettek ; hanem mert az erdőgazdasági mívelés, 
a legjobb mezőgazdasági talajt feltételezve is,- 
meghozza itt is azt a hasznot, amit a mező
gazdasági termelés ígérhet.

Hogy a kezelő erdőhivatal holdankinti átlagos 
jövedelme oly kevés, oka, mert itt sincs meg 
az eszményi állapot. Már ma is sokkal kiseb- | 

bek a vágásterületek a szabályosnál s később 
pedig pár évtizedig szünetelni is fog a főhozam. 
Persze hogy kisebb a jövedelem s még csök
kenni is fog egy ideig. De elérve, vagy csak 
megközelítve a szabályos állapotot, ezen erdő
gazdaság oly mesés jövedelmezőséget igér, hogy 
bár nem bácskai föld, a Bácskában sem terem
het a föld többet érő búzát.

A mai vágáseredmények közel 8000 korona 
elért tőárt adtak. A 20—30 éves tölgyfiatalos 
impozáns fejlődéséből pedig szakemberek már 
ma is megállapítani vélik, hogy a jelenlegi túl
koros ritka állabok fatömegét az újonnan tele
pített erdő már 100 éves korában túl fogja ha
ladni és hogy a talaj utólérhetlen termő ereje 
az erdő fáit már ebben a korban is oly hatal
mas méretekre fogja nevelni, hogy előszereteti 
egységárait a szlavóniai tölgy jövőben is meg
tartja. Ha ez igaz, feltételezhető, hogy ezek a 
tölgyesek a szabályos állapotban 100—120 ko
rona holdankinti átlagos tiszta jövedelmet egé
szen könnyen fognak szolgáltatni. Elérheti-e 
ezt nagyban valaha a bácskai föld ?!

Sőt a Márton Sándor példája is az én iga
zamat bizonyítja, mert szerinte Újvidéken egy 
dunaparti füzes 26 éves korban egyszer már 
holdankint 1000 koronát is adott s átlagban 750 
korona vágatási eredményt szolgáltat. Nos hát, 
egy ilyen 26 éves vágásfordulóval kezelt füzes 
nem 13 koronát — mint Márton kiszámította — 
hanem vagyis 30 korona évi járadékot ad 
holdankint. Hát nem vétek volna a talaj 20 — 40 (?) 
korona évi bér melletti, értékesítésének remé
nyéért ezt a füzest kiirtani?' Annyival inkább, 
mert az erdőgazdaság jövedelmezősége, értéke
sebb faállományok nevelésével s jobb kihasz- 
lásra való törekvés esetében, még jelentéke
nyen fokozható volna.

Csakhogy nem szabad ám a mezőgazdák 
jajgatásainak s a legelő utáni lármának mind
járt felülni. Főkép p~dig nem lehet megengedni, 
hogy az erdő faállományának növekvése a le
geltetési mellékhasználatokkal tönkre tétessék, 
vagy értéke csökkentessék, mert így könnyű 
rámutatni arra, hogy erdőink mit sem jövedel
meznek !

Erre különben később visszatérek, most még 
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azt kívánom dokumentálni, hogy a főhasználat 
tőértéke tényleg az erdőgazdaság tiszta jöve
delmét képezi, mert a kiadások — a legeltetési 
mellékhaszonvétel nélkül is, sőt épen annak 
kizárásával, bőven megtérülnek, a rendszeres 
gyérítések,, ritkítások, áterdőlések stb. jövedel
meiből, ha t. i. erdőink útakkal íeltáratnak s 
ezen faanyagok értékesítése lehetséges.

így például a vinkovcei főerdőhivatal a Bund 
Károly közlése szerint 1910. évben 667 m3 
épületfát és 20110 ürm3 tűzifát termelt gyérítés
ből, amiért 51959 K folyt be. Volt olyan gyé- 
rítési terület, hol holdankint 16 m3 (hektáronkint 
27) fatömeget gyérítettek ki. Ha a fenti körül
belül 15 ezer m3-t kitevő gyérítési faanyag ér
tékesítési eredménye után m3-kint 3'4 korona 
eladási árt alapul veszünk, akkor azon a 46 
hektár gyérítési terület minden holdján a gyé
rítés pénzügyi eredménye 54 K 40 f volt.

Még csodálatosabb ugyancsak Bund Károly 
által közzétett adat, mely szerint a Delibláton 
11 éves ákácállomány gyérítése által holdankint 
26 korona jövedelem éretett el.

Igaz, hogy ezek a példák az alföldi erdőgaz
daságra vonatkoznak, —- miket látva, egyébként 
Auersperg herceg, az osztrák birodalmi erdé
szeti egyesület elnöke így jellemzett: „Mi 
Ausztriában egészen más vágásfordulókkal 
számolunk, mint Önök itt Magyarországnak 
ezen a részén. Tölgyeseik 30—40 éves kor
ban olyanok, aminöket mi Ausztriában 100 
év alatt alig nevelhetünk" stb., — de hiszen én 
épen azt kívánom igazolni, hogy jó termő
helyen, jó talajon és jó értékesítési viszonyok 
között az erdőgazdaság is hozhat annyit, mint 
a mezőgazdaság.

Hozhatok azgnban fel hegyvidéki erdőből is 
példát. A Bükk-hegys ‘égben Gesztes Lajos érsek
uradalmi erdőmester 15 éves tölgyeseknek a 
sarjak nyomása alóli felszabadításából, a gyé
rítési terület minden holdjára számítva, 150—200 
korona hasznot is bead gazdájának.

Igaz, hogy ez az egész országban talán egye
dül álló példa, de érdemes arra, hogy felemlít- 
tessék s hogy az ország erdész szakemberei 
szégyenérzet nélkül zarándokoljanak oda, töl
gyesek sikeres felújítását megtanulni.

Gesztes egy csemetét sem ültet a vágásaiba, 
csak arra van gondja, hogy vágatás előtt ha 
lehet, vagy utána bőségesen be legyen vetve 
tölgy-makkal a vágásterület.

Mint a kender bújnak elő a kis csemeték, 
de még erőre sem kaptak a gyomtól, fűtől, mi
kor a tuskó és gyöksarjak lombsátora rájuk bo
rúi. Megkezdődik az élet-halál harc, melyben a 
győzelem, ha magára hagyjuk erdőnket, az iz
mos és gyorsan növő sarjaké lesz. De azért a 
kelés megfojtása nem történik máról-holnapra. 
15—20 évig is sínylődik a sarjak lombsátora 
alatt a hosszú nyurga lombtalan magcsemete. 
Gesztes bölcsen bevárja a küzdelem komoly 
pefceit s akkor siet értékes faállományt ígérő 
magcsemetéinek felszabadítására, mikor arra már 
elodázhatlanul szükség van és neki is haszna 
van belőle. Ekkor aztán kipusztít erdejéből ir
galmatlanul minden tuskó sarjat, gyomfát, bok
rot, tüskét s bizony nem nézi ő, hogy holdan
ként hány m3 gyérítési fát enged meg kiszedni 
az üzemterv (rendszerint 2—4 m3-t), hanem ki
pusztít az erdőből mindent, ami nem oda való. 
Elméletekből táplálkozó jámbor erdész ha látja 
az erdő lombsátorában beállt hézagokat s töré
seket, szörnyüködve csapkodja össze kezeit, de 
Gesztes mosolyogva vezeti őt be 4—5 év előtt 
így megsarjtalanított vágásaiba, ahol az elébb 
még méltatlankodó szaktárs okvetlen le fogja 
kapni kalapját az áhítattól, mert ha még nem 
látott kenderföldet, ahol a kenderszálak csupa 
egyforma, egészséges magról kelt tölgysuhángok, 
akkor itt láthat.

. Kicsit messze tértem tárgyamtól, de csak azt 
akartam igazolni, hogy van mód egy jól kezelt 
erdőnél arra, hogy az évi kiadásokat az elő
használ átokból fedezhetjük. Később 30—-40 éves 
korban már ismét ritkítás szüksége állhat elő. 
így szabályos állapotot feltételezve, ha minden 
ilyen előhasználat a vágásterület nagyságával 
egyenlő területen évenként megismételhető, hozzá
adva a vadászat, erdei vadgyümölcsök és más 
erdei mellékterményekből stb. befolyó garáská- 
kat, az adó, évi kezelési, őrzési stb. kiadások 
tényleg megtérülhetnék, sőt belterjes erdőgazda
ságnál feltétlenül meg is térülnek.

Az erdő tiszta jövedelme így a főhasználati 
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fatömeg tőárával vehető egyenlőnek, ami bizony 
nem lehet sok ott, hol sem jó. erdő, sem érté
kes faanyag nincs, a tőár is kicsi, de mindez 
nem az erdőnek, mint őstermelési ágazatnak az 
értéktelenségét igazolja, legfeljebb erdőgazdasá
gunk fejletlenségét, gazdasági viszonyaink mos- 
tohaságát.

Ezen bajok orvosszere pedig nem az erdő 
irtásában és pusztításában, hanem gazdasági vi
szonyaink lehető fejlesztésében található fel any- 
nyival inkább, mert az előadottakból már az is 
beigazoltnak vehető, hogy ugyanazon termő
helyen, egyformán fejlett gazdaságot s értékes 
faállományt feltételezve, az erdő is hoz annyi 
tiszta jövedelmet a tulajdonosnak, mint a mező
gazdasági magtermelés.

(Folytatjuk.)

^**±**^*501:***********.&•. Mi *************

Az erdők elterjedésének és elosztásának 
történelmi fejlődéséről.

Nem csoda, ha a Colbert-rendelet szigorúsága az 
erdőbirtokosokra nézve nyomasztólag hatott. Midőn a 
18-ik század elején a physiokraták léptek fel, ezen ren
delet megszüntetését sürgették és az eddigivel merőben 
ellentétes elvek szerint, az ország gazdaságának forrását 
a talajban keresték,, amiért is a mezőgazdaságot, mely 
a talaj művelésével foglalkozik, kívánták első sorban 
előnyben részesíteni, amennyiben ez a nemzetgazdaság 
alapja s mellőzendőnek hirdették, mindama törvényt és 
rendeletet, mely a talaj szabad használatát korlátozná s 
a talaj termőképességének fokozását és mennél nagyobb 
jövedelmezőséget tűzték ki célul.

Colbert rendelete azonban a francia forradalomig volt 
érvényben, amikor aztán úgy ezen, valamint az összes 
előző időkből származó királyi rendeleteket érvénytelenek
nek nyilvánították.

Amint köztudomású, a francia forradalom első éveiben, 
a rémuralom alatt, valóságos anarchisztikus állapotok 
uralkodtak, melyeknek következtében minden jogrend 
felbomlott, minélfogva ismét mi sem állott, útjában a 
most már semmi törvény, vagy rendelet által nem gátolt 
erdőpusztításnak.

Amint kismértékben a parasztok és a szegényebb nép
osztály versenyeztek egymással a falopásban s garáz
dálkodtak az állami erdőkben, úgy raboltak és pusztí
tottak a nagyvevők és vállalkozók is a kormány által 
elkobzott egyházi és nemességi birtokokon, annyira, hogy 
a rémuralom ideje alatt, vagyis 1789-től 1792 ig az el
pusztított erdők területe meghaladta a 33314 □ kilo
métert, tehát 3’3 millió hektárt tett ki. Első sorban hozzá
járultak ehez az államnak nagy hadi kiadásai, továbbá 

a földbirtokok is a nagy hadiadó miatt az erdők nagy
mérvű kihasználásához voltak kénytelenek nyúlni. Szeren
cséje az országnak, hogy a francia; nemzet csakhamar 
tudatára ébredt eme tervnélküli korlátlan kihasználások 
elkerülhetetlen veszélyének s azért már a conzulátus 
ideje alatt az erdők további irtása betiltatott, a községi 
és állami erdők rendszeres kezelésére ismét áttérvén.

Németországban az államnak sokfélesége az erdészeti 
viszonyokra természetszerűen különös befolyással bírt. 
A 17-ik században .Colbert merkantil-rendszere a leg
több kis német állam udvaránál és háztartásában után
zásra talált, de mint Franciaországban, e rendszer hátrá
nyai itt is csakhamar napfényre kerültek. Ilyenek voltak 
a különféle erdészeti rendeletekben (Forstverordnung) 
előforduló fakiviteli és tutajozási tilalmak, az erdei tér- 
mékeknek hatóságilag megállapított egységárai és főleg 
a bányaművelésnek túlságos egyoldalú, az erdőgazdaság 
rovására történt istápolása, mint pl. Tirol és Stájer
országban, ahol a fémbányák tulajdonosai a kerületükbe 
eső magánosok erdejében, a nekik megfelelő fát kisajá
títhatták, minek folytán oly tömeges erdőí.rtások történ
tek, hogy maga a bányász-ember, Carlovitz János fő- 
bányakapitány „Sylvicilltura oeconamia" című művé
ben hevesen kikel-az oktalan pazarlás ellen s az erdők 
fentartását épen a bányászat érdekében követeli és az 
erdőírtások megszüntetését sürgeti.

Európa államgazdasági s ezzel egyszersmind erdészeti 
állapotaira nagy befolyással volt továbbá az angol Smith 
Adam fellépése. Ő szerinte ugyanis, — ellentétben 'Col- 
bert merkantil rendszerével és a physiokraták elméle
tével — a nemzet gazdaságának legfőbb tényezője a 
munka, de csakis a másik két tényező, t. i. a pénz, 
illetve a tőke és a talaj közreműködése és együttes 
hatása mellett. Ha Smith Adam' elmélete a munka és a 
tőkét illetőleg lényegében el is tér a physiokraták rend
szerétől, mégis, ami a talaj: szabad használatát illeti, .sok 
tekintetben megmarad ezek álláspontja és elveik mellett.

Ilyenek a teljes szabadság a talaj használatában és 
mivelésében és teljes mellőzése. mindama korlátozások
nak, melyek a talaj által produkált termékekkel váló 
szabad kereskedést gátolják, vagy más termelési ágat a 
talajgazdaság rovására előnyben részesítik. Követeli to
vábbá a munka nagyobb mérvben való érvényesülése 
miatt a közös birtokok felosztását s ebből kifolyólag az 
állami erdőknek magánosok részére való eladását.

Smith rendszere a kormányok körében igen sok hívőre 
és utánzóra talált s különösen nagy tért hódított ama 
nézete, hogy az állam, mint ilyen, mindennemű produktív 
gazdaság űzésére alkalmatlan és hogy ennél csakis az 
egyes ember képes nagy hasznot elérni, mely elmélet 
ismét az állami erdőknek tömeges eladását vonta maga 
után.

Ezen eladásokhoz nagyban hozzájárultak a napóleoni 
háborúk, melyek miatt az államok hitele kimerült s a 
háborúk következtében elmaradhatatlan pénzhiányt az 
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állami erdők eladásából vélték fedezhetni, akárcsak 
Franciaországban.

Poroszországban Hardenberg, Bajorországban Montge- 
las és Hazzi, azonkívül Krug Murhard, mind ez irányban 
fejtették ki nagy tevékenységüket és hogy az állami 
erdők teljes elidegenítése nekik nem sikerült, ez csak 
annak volt köszönhető, hogy egyrészt nem akadtak 
fizetőképes vevőkre, másrészt pedig, mert már akkor is 
akadtak egyes előrelátó férfiak, mint Hartig György 
Lajos, kik ezen elv ellen síkraszállottak s épen amellett 
kardoskodtak, hogy csakis az állam és a nagy erdő
birtokosok képesek helyes és okszerű erdőgazdaság folyta
tására, a közös tulajdont képező erdők pedig csakis osz
tatlan állapotban kezelhetők helyesen. Hartignak köszön
hető, hogy Poroszországban az erdők eladása csak bizonyos 
kerületekre lett szorítva, ennek dacára 1818—1820-ig, 
vagyis két év alatt Poroszországban az állami erdők eladá
sából 5 millió márka folyt be, Bajorországban pedig ugyan
azon idő alatt 4350 hektár erdő 855000 márkáért kelt el.

Franciaországban 1814—1870-ig részint az állam tulaj
donát képező, részint pedig a forradalom ideje alatt el
kobzott nemesi és egyházi vagyonból 352646 hektár erdő 
lett 306'5 millió frankért magánosoknak eladva, mely terü
let Franciaország jelenlegi állami erdőterületének 34'8%-át 
az ország összes erdőterületének pedig 4'2°/o át teszi.

Ausztriában 1800—1870-ig terjedő időszak alatt az 
állam erdőbirtoka eladások következtében 833731 ha.-ral 
apadt, mely terület csak 1'5-szeresét teszi az ország 
jelenlegi állami erdőbirtokának és 9'7%-át az ország 
összes erdőterületének, az ezen erdők eladásából befolyt 
összeg pedig 54'75 millió forintot tett ki. Ezen összeg
ben azonban nem foglaltatnak bent a 300371 hektárt ki
tevő vallás- és közalapítványi erdők, melyek ugyancsak 
fenti időszak alatt 83 millió forintért lettek eladva.

Mint az állami erdőkben, nem csekélyebb mérvben a 
magán és községi erdőkben is érvényre jutott Smith 
Adam elmélete. Azon téves nézet, hogy az erdő felosz
tott magánbirtokon jobban kezelhető, mint közös tulajdont 
képező egységes birtokon, arra vezetett, hogy sok ország
ban a községi és közbirtokot képező erdőket a lakosok 
és tulajdonosok között’ felosztották és az így előállott 
kicsi és keskeny erdősávok a korfokok szabálytalan és 
egyenetlen tömegével ezen erdőparcellák végromlására 
vezettek, melynek végső eredménye volt a semmi hasz
not nem hajtó kopár területek keletkezése és elterjedése.

Az államok által eladott erdők is nagyobbára hasonló 
sorsra jutottak, mert a vevők igyekeztek minél nagyobb 
hasznot elérni s azért ott, ahol kedvezők voltak az érté
kesítési viszonyok, az erdőt kíméletlenül irtották. Más 
helyen ismét a mezőgazdasági termények magas árai 
következtében a talajt mezőgazdasági mivelés alá vonták, 
aminek feltétlen erdőtalajon, természetes, csak egy-két 
évig volt meg a maga sikere, végeredményében azonban 
ezen területeknek is elkopárosodását idézte elő.

(Folytatjuk.)

Az állami erdőkről.
Szinte szokatlan előttünk, hogy a földmivelésügyi 

minister budget-beszéde alkalmával az állami erdők 
jövedelmezőségéről leplezetlenül nyilatkozott. Elődeinek 
tanácsadói az állami erdők jövedelmezőségét normális
nak mondották; mert a hasznos befektetések rovására 
a kiadásokat apasztották s így emelték a bevételek rova
tát. A hasznos befektetések apasztása rendszerré vált, 
úgy, hogy a bérbeadást fel kellett tartaniok azért, hogy 
a vállalkozók építsék az utakat, fűrészeket stb., na
gyon természetesen a faérték apasztásának rovására. 
E rendszer már oly feszültséget ért el az erdőgazdaság
ban, mint a túlfeszített húr, amelynek szakadnia kéll. 
Ezt már Darányi minister körültekintő szeme meglátta 
és már is behozta a házilagos kezelést. Igen ám, azon
ban házilag csak úgy lehet eredményesen erdőgazdasá
got folytatni, hogy ha az előfeltételek: a jó útak és 
fafeldolgozó gépek rendelkezésre állanak. Ezért üdvö
zöljük a ministert, hogy tanácsadói javaslatára az 1912. 
évi budget-beszédében rámutatott arra, hogy az állami 
erdőknek csekély jövedelmét miként lehet emelni: t. i. 
ha a feltáratlan erdőket megfelelő vasútakkal, kQCsi- 
útakkal és fűrészmalmokkal fogja ellátni és ha elvá
lasztja a fatermelést a szorosabban vett fakereskede- 
lemtöl.

A földmivelési minister ezen tervvel új alapokra fekteti 
az államerdészetet, oly .alapokra, amik az államerdészet 
jövedelmeit meg fogja kétszerezni A tervbe vett 25—30 
milliós beruházási programm meghozza lehető legrövi
debb időben a maga busás százalékát.

De hogy az állam jó fatermelő legyen, első fŐkellék, 
hogy az erdőgazdaság mostani administraciója megvál
toztassák.

E változtatást nem a személyzet szaporításában kell 
keresnünk, hanem a helyesebb munkabeosztásban.

Nagyobb hatáskör és több bizalom meghozza a maga 
áldásos gyümölcsét.

A helyes munkabeosztás produktiv munkát termel.
A nagyobb hatáskör a felelősség tudatát emeli.
A bizalom neveli az ambíciót.
Míg ellenben rossz munkabeosztás: kapkodást, kis 

hatáskör az aktiv munkát fékezi s e kettő együttvéve 
szaporítja' a? irodai teendőket.

A bizalmatlanság pedig megöli az ambíció csiráját, 
amely nélkül nincs célravezető gazdaság.

Ha tehát a földmivelésügyi minister által kilátásba 
helyezett alapozó munkálattól eredményt várunk, akkor 
első sorban is a kincstári erdészeti szolgálatot kell refor
málni, mert a mostani úgynevezett igazgatási rendszer 
avult és káros a kincstári erdőgazdaságra.

A kincstári erdőgazdaságot kétféle módon lehet refor
málni ; vagy a központot kell decentralizálni, vagy az 
erdőgondnokságok közvetlen alárendelendők egy Buda
pesten felállítandó központi igazgatóságnak, amely 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



3. szám. MAGYAR ERDÉSZ 45

Magyarország összes erdőgazdaságait együttesen vezeti és 
igazgatja.

1 Uj alapokra Ikell fektetni az erdőkincstár gazdaságát, 
még pedig azért, mert a mostani rendszer mellett az 
erdőigazgatóságok hatáskörükkel jóformán csak közvetítő 
hivatalai a tulajdonképeni erdőgazdák, az erdőgondnokok 
és a ministerium között. Hogy az ilyen közvetítés nem 
kis pénzébe kerül az államnak, csak azzal kívánjuk 
illusztrálni, hogy a házi kezelés behozatala által az úgy
nevezett központi hányad-kiadás 4O°/o-al emelkedett. Vi
szont a közvetítőhivatalok meg annyira megszorítják az 
érdőgondnokok működési körét, hogy ezek tulajdonképen 
csak a felelősség terhét hordják magukon és vesszőparipái 
az igazgató hivataloknak.

A házilagos kikezelés, vagyis a kincstár által teljesí
tendő fatermelés fokozottabb mérvben való kiterjesztése 
mellett a mostani rendszer alatt — mivel minden 100 K 
értékű eladást ellenőrizni kell, mivel a széldöntött, kor
hadt egy darab törzsnél megállapítandó % elengedést 
csak az ellenőrködőnek lehet megállapítani, ezek számát 
meg kell háromszorozni, amely körülmény azután azt 
vonja maga után, hogy az erdőgondnoki intézményt 
teljesen el kell törülni és csak az igazgatást kell az 
erdőőrök felett meghagyni. Mert ha egy erdőgondnoknak 
csak annyi hatásköre lesz, hogy csak 100 K erejéig 
adhasson el fát s annyi hatásköre sincs, hogy egy félig 
korhadt fát a megállapított árjegyzéki áron alul elad
hasson, az majd azt eredményezi, hogy az erdőgondnok 
egyéb elfoglaltsága miatt nem ad el semmit é's áfát az- 
erdőben hagyja korhadni, vagy pedig egyebet sem tesz, 
mint kellemetlenkedik az igazgatásnak az ellenőrzések 
kérésével.

Éhez a hatásköri megszorításhoz nem kell diplomás 
erdötiszt. Erre a célra megfelel az erdöaltiszt.

Ezért, vagy decentralizálni kellene a központot és meg
felelő hatáskörrel kellene ellátni, amely azt lejebb fokozná, 
vagy pedig az itt előadottak után, pénzügyi szempontból 
kívánatosnak látnók egy Budapesten székelő központi 
igazgatóságnak felállítását. Ezen igazgatóság a mostani 
igazgatóságok fél munkaerejével sokkal olcsóbban és 
hatékonyabban eszközölné a szükséges ellenőrzéseket.

Legyenek az erdőigazgatóságban ambuláns ellenőr
ködök, akik folyton és folyton úton vannak, egyebet 
sem csinálnak, mint az üzemet ellenőrzik és tapasztala
taikról a központnak referálnak. Legyenek ambuláns 
pénztárnokok, akik meghatározott rövidebb és hosszabb 
időközökben megállapítandó napokon a fizetéseket esz
közük.

Ilyen szervezet mellett az erdőgazdaság egyöntetűbb, 
tehát jobb, egyszerűbb és olcsóbb lenne és az állami 
erdők meghoznák a mostanival szemben a háromszoros 
jövedelmet.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából. 
. Összeállította: Ferentzy -Lajos, debreceni kir. alerdőfblügyelő.

(Folytatás.)

1839- ben bejelentette az erdőmester,■ hogy az erdő
ségek területe a mérnöki felmérés szerint 7852 k. hold 
és 285 □ öl. Ha ezt 200 évre osztják, akkor egy évi 
vágásterület — tekintet nélkül a fatömegre — 39 k. hold 
417 □-öl lesz és évenként egyre-másra mintegy 4708 
köb-öl fát vágathatnak s ily módon a városnak örök időkre 
elég fája lesz.

Ezt a javaslatot tabelláris kimutatásokkal felterjesztették 
a kamarához. De az volt a baj, hogy már a legelső év
ben többet vágtak, mert többrendbeli építkezést terveztek, 
amihez pénz, fa és tégla kellett. Kivágták a 80 köblös 
Csonkás erdő fatömegét, ezenkívül a többi erdőségekben 
5168 köb-öl tűzifát és mintegy 450 köb-öí épületfát vág
tak. Vágatási bér fejében köb-ölenként 40 krajcárt fizettek. 
Egy öl tűzifának egységára az erdőben átlag 2 forint 80 
krajcár volt. A beszállításért fizettek ölenként 1 forintot 
a Sár- és Nagymocsár erdőről. A tűzifa rövid és hosszú 
köb-ölből állott, a haszonfa sokféle alakban készült, 

•nevezetesen : híd-deszka, kútágas, kútgém, talpfa, lépcső 
fok, koszorú, gerenda, zsindely, lábfa, kapufélfa, bodony, 
sajtóállvány, cajtafa, malomfog, patics, abroncs és rekesz- 
teni való vessző, melyeknek egységárait évenként álla
pították meg. A vágatás és szállítás egész éven át tar
tott. A legeltetési díj egy darab marha után 1 forint volt. 
Tölgymakk és gubacs gyakran termett és jól fizették. 
1839-ben 1779 forintot kaptak érette.

Az erdők évi jövedelme mintegy 14,000 forintra rúgott.
Az aránylag csekély kiadás a következő volt; az erdő

mester évi fizetése 350 forint és lótartás, 5 állandó kerülő 
évi fizetése 120 forint, 60 véka élet és 5 pár csizma.

Erdősítésekre elvből nem költöttek, abból az indokból, 
hogy „az erdő magát neveli“. Az erdők határainak jó
karban tartására nagy gondot fordítottak. 1840 ben árkol- 
ták körül a Nagymocsár és Sárerdőt, aminek tulajdonít
ható, hogy a határok ma is azok, amelyek 1800 elején 
voltak.

1840- ben érkezett vissza a kamarától a tabelláris 
jegyzék, azzal a kikötéssel, hogy az évenkénti 39 k. hold 
417 D-ölnyi vágásterületet csak akkor fogadja el, ha ezek 
a területek a legtöbbet ígérőnek felszántásra kiosztatnak 
és makkal vettetnek be, továbbá ha a legeltetés tilal
mazva lesz és az összes tisztás területek bevettetnek 
makkal.

Ebbe a korlátozásba nem nyugodott bele a gazdálkodó
szék, hanem felirt a kamarához, hogy a város csak a 
gulya és sertésnyájtól megfeküdt puszta helyeket szántatja 
fel és vetteti be makkal, a vágások úgyis beerdősülnek 
makkhullás és sarjadzás útján. Az udvari kamara vála
szában erősen megdorgálta a hatóságot erdőpusztitásért 
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és a polgármestert tette felelőssé a káros következmé
nyekért, a Kiscsonkásra nézve pedig meghagyta, hogy 
miután a tüskök már mohosak, a felújítás mesterséges 
úton tölgy-, szil-, juhar- és kőris-csemetékkel eszközöl
tessék. Jakab erdőmester ezt sem találta foganatosítan- 
dónak, mert szerinte a Kiscsonkáson úgyis sűrű tölgy- és 
nyárhajtások vannak, amelyeket még ritkítani fog kelleni.

Ennek az lett a következménye, hogy Soós György 
megvált a polgármesterségtől és helyét Pap Péter foglalta 
el. Ezen időben Jakab erdőmester bejelentette, hogy nem 
győzi az összes erdőségeket kezelni és kér maga mellé 
még egy társat. 1859-ben meg is választották Schőnpflug 
Ignácot második erdőmesternek 500 forint fizetéssel. A 
kezelést akként osztották meg, hogy Jakab a szatmárrészi, 
Schőnpflug a németii erdőket kezelte.

1853-ban Jakab Sándor meghalt és helyét Fülöp Má
tyás erdőmester foglalta el, aki teljes eréllyel fogott az 
erdőgazdaság rendezéséhez. A hűtlen kerülőket elbocsá
totta, a Csererdőn és Mocsáron a tisztás helyeket bevettette 
makkal. De azért az erdőhasználatok ő alatta is szabály
talanul történtek és az évi pénzszükséglethez mérten 
vágtak. Az erdőrontók nagyon elszaporodtak, úgy, hogy 
1854-ben a megyefőnök elrendelte az erdők tervszerinti 
kezelését. A terv készítésére Éder Ede reklamacionalis 
erdőbiztost ajánlotta.

Éder el is készítette a munkálatot, de a főispán nem 
hagyta jóvá a szakszerűtlen tervet, hanem utasította a 
hatóságot, hogy azt szakértő, kincstári erdésszel készít
tesse el és erre Lang Gábort ajánlotta. De az általa 
készített gazdasági terv sem vált be. Folytonos vajúdások 
között gazdálkodtak 1860-ig, amikor Boros Bálint polgár
mester felhívta Riedler Ede erdődi uradalmi főerdőmestert, 
hogy készítse el az erdőgazdasági tervet és ossza be az 
erdőket vágásokra; Szegedi Imre mérnökkel pedig fel
mérette az erdőket.

1861-ben Schőnpflug Ignác és Fülöp Mátyás kiestek 
a választásnál és helyettük Jakab Károly erdészt és 
kisegítőül Sik Károly alerdészt választották meg. Szabály
zatot hoztak az erdőknek miként gyakorolható legelteté
sére, a főerdészi állásra pályázatot hirdettek és erre 
Riedler Antalt választották meg.

Riedler kellő szaktudással tanulmányozta az erdők 
állapotát. Már a legközelebbi gyűlésen terjedelmes jelen
tésben vázolja a szomorú helyzetet és felsorolja mindazon 
intézkedéseket, amelyeket a helyes erdőgazdálkodás érde
kében haladéktalanul foganatosítani kell, egyúttal folytatta 
az atyja által már megkezdett gazdasági terv összeállítását 
és azt 1865-ben be is végezte. Ez a terv — az akkori 
időket tekintve — gondosan szerkesztett szakszerű munka, 
amelynek követése az erdők tartamos használatát bizto
sítja és az adott viszonyok között a legnagyobb jövedelmet 
is hajtja.

Az erdők területe ekkor 8077 5 kát. hold volt, amelyből 
750'2 kát. hold vizállásos, lapos, hasznavehetetlen terü
letet képezett.

Riedler terve az összes erdőket három gazdasági 
osztályra osztotta. Az elsőt képezte az Utas- és SárérdŐ, 
a másodikat az összes szatmárrészi erdők, mindkettő 90 
éves szálerdő gazdasági mód melletti kezelésre előírva. 
A harmadik gazdasági osztályt a Nagyerdő alkotta, amely 
10 éves fordulóban sarjerdőként volt kezelendő.

A szálerdőkben az évi vágásterület 71 kát. hold, a 
Nagyerdőben pedig 10 év alatt évenként 72'2 kát. hold 
volt. A szálerdőből évenként 3000 öl fát véve számításba, 
a remélhető bevétel 7070 forint 65 krajcárt tett. A Nagy
erdő becsültetett 262,788 forintra. Ebből leütve 13%-ot 
termelési és egyéb költségekre, maradt 10 évi bevételkéht 
202,209 forint 80 krajcár.

A tilalom idejére levonva a legeltetésből és makkolta- 
tásból 10 év alatt elmaradt 11,000 forint hasznot, 
maradt tisztán 124,250 forint, vagyis évente 12,400 forint. 
A Nagyerdőnek külön való kezelése azért vétetett tervbe, 
mert a város közönsége 100,000 forint kölcsönt vett fel 
10 évi törlesztésre, amelyet a Nagyerdő falállományának 
árából ki is fizetett.

A Riedler által készített gazdasági terv kellően gon
doskodott a felújításokról, az elő- és utótilalmakról, a 
csemetekertekről, a téli hónapokban való vágatásról és 
szállításokról, végül a gazdasági eredmények pontos 
nyilvántartásáról is és gazdasági térképekkel is el volt 
látva, Ezen uj gazdálkodási rendszer mellett szabályos 
és okszerű gazdaság vette kezdetét. Az erdők nagyobb 
jövedelmet nyújtottak s az átlagos évi tiszta jövedelem 
18,000 forintra volt tehető. Az erdőtisztek, vadászok és 
kerülők eskü alatt szolgáltak, javadalmazásuk jelentéke
nyen emelve lett s így megélhetésük könnyebbé válván, 
megbízhatóságuk is emelkedett. Az erdőőrök szolgálati 
fegyverrel lettek ellátva.

Jakab Károly erdésznek 1868-ban történt elhalálozása 
után helyére Somlyay Kálmán alerdészt választották meg.

1872-ben a régi meg nem felelő erdőkezelési és elszá
molási szabályzat helyett újat léptettek életbe, amely 
szerint a vadászoknak és kerülőknek is szolgálati bizto
sítékot kellett letenni.

A Nagy-, Sár- és Mocsárerdőn kezelési és védelmi 
szempontból nyiladékokat vágattak, a zárt erdőben talált 
úgynevezett tolvajutakat beszüntették, a jövedelemnek 
lehető fokozása mellett kellő gondot és költséget fordí
tottak a vágások és tisztások beerdősítésére, a meglévő 
fiatalosok ápolására és némi beruházásokra.

A mai szakszempontból bírálva Riedler gazdálkodását, 
kifogásolható, hogy a Nagyerdőnek szálerdőgazdasági 
módját sarjerdőre változtatta át. Erre azonban a város 
pénzügyi helyzete kényszerítette őt, mert a cél az volt, 
hogy rövid idő alatt mennél nagyobb jövedelem legyen. 
Nem volt célszerű az sem, hogy a szálerdőkben a vá
gások felújítását — a mesterséges telepítés helyett — 
magfák segélyével kívánta elérni költségkímélés szem
pontjából, azon oknál fogva, mert a felujulásokra kellő 
gond nem lett fordítva és a mai erdők gyenge állapota 
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ennek a következménye. Mindazonáltal azt lehet mondani, 
hogy a városi erdők szakszerű kezelésének kezdete Riedler 
Antal nevéhez fűződik. Kár, hogy ez a kiváló szakember 
nagyfokú idegbántalom következtében élete utolsó éveiben 
az erdők kezelését nem birta a tőle telhető pontossággal 
vezetni és férfikora delén öngyilkos lett.

Halála után nem töltötték be a főerdészi állást, hanem 
az erdők kezelését a Riedler mellett 14 évet töltött 
Somlyay Kálmán erdészre bízták.

' • .J.*. * * .»j A- AtkAA Jfc * ■)• x

Madarászi csárda mellett . . .
— Rózsa Sándor egykori mulató tanyájáról. —

Irta Lakatos Károly.

(Folytatás.)

Mint a „nagy paraszt“ kortársai mesélték nekem, — a 
régiségben gyakran volt a madarászi csárdának érdekes 
virága, mert Sándor bácsi nagyon érdeklődött a formás 
fehérszemélyek iránt s egy ilyen után a tizedik határba 
is elment, ha tudomást szerzett felőle magának ... És 
tényleg — mint a fáma regéli — azok közül került egy 
akkoriban, mikoron még a nagy parasztot nem bácsi
nak, hanem öcsémnek titulálták a buckaságban, — akit 
mélyebb érzelmek fűztek a világhíres futóbetyár személyé
hez. De hogy ki volt az s hogy hívták őt, azt már 
sehogy sem voltam képes hosszú utánjárással sem ki
fürkészni. Nem igen tudtak már róla; azt azonban tény
ként állították, hogy valamelyik csárdásnak a tündérszép 
leánya lett volna az, akiért élt-halt a betyárlegény s a 
közeli puszták fiatalsága. Pásztortüzes éjszakákon száz 
tilinkó regélt erről a tündérszép Ilonáról, mely tényleg :

„Szép volt, mint az álom
Aranyos párnákon, 
Avagy a szivárvány 
Napsugaras nyáron.

Mikor napszálltakor 
Az elborúlt tájon 
Kigyúlt a pásztortűz 
A nagy rónaságon:

Száz tilinkó csendült
A csillagos éjbe, 
Mind a „szép rózsaszál“ 
Szépségét dicsérte.

Még a bőrduda is 
Egyre azt jajgatta, 
Nincsen neki párja 
Hetedhét országba".

(Kató.)

Hanem becézte és őrizte is Sándor bácsi hétfejü sár

kány módjára s ne adj Isten, hogy valaki szemet vetni 
mert volna a gyönyörű virágszálra 1 . . .

Összehordta számára a rablóit kincsek ezüstjét-aranyát, 
selymét-bíborát s a tetszvágyó, kacér teremtés még hét
köznapokon is „száz forintos kendőt kötött a nyakára . . .“

Hanem a madarászi csárdában sok ágrólszakadt legény 
fordult meg akkoriban. Ott volt a környék délceg fiatal
ságának a találkozóhelye is. Átjártak a szomszédos Kárász - 
uradalombell csikóslegények is egy-egy itcécskére vagy 
holmi tere-ferére.

Valószínűleg ezek közt a többé-kevésbbé névtelenül 
bujdokló betyárgyerekek közt akadt egy, aki szemet vetett 
a csárda szépséges virágára és mivel a leánynak is 
hajlott a szíve feléje, egy szép őszi reggelen nyilvánvalóvá 
lett, hogy a szép madár kirepült fényesnek ugyan nem 
valami fényes, de annál kényelmesebb kalitkájából, ahol 
téjben-vajban filrösztve, koronázatlan királynője volt a 
puszták világának s a hűtlenül végkép feldúlt betyár
szívre örök „fájvirágot“ ültetett . . .

Sándor bácsi — mint mondják — soha el nem tudta 
felejteni ezt a hűtlenséget s örök életében kesergett a 
csalfa szív után, melyből kiszakítá őt a szép csárdavirág. 
Bizalmas cimborái körében gyakran vigadott sírva a híres 
nagy paraszt emiatt, egyre emlegetve a hűtlent, örök 
keserűségének buzogó forrását, mely állítólag egész éle
tére kiható végzetes befolyást gyakorolt rá.

Fájó sóhajai beleszálltak a puszta napsugaras levegő
jébe, melyben minden fénynek, fájdalomnak a borúja 
feloszlik: párává, majd harmatkönnyé változik által, 
amit ismét felszívnak a megvigasztalódás melengető 
sugarai . . .

Ámbár a „megvigasztalódás“ nem következett el; 
soká szállott, rezgeti a sóhaj, melynek egy nagy panasz 
adott létet, hogy ismét szerteoszoljék a mindenség fényes, 
de részvétlen kietlenségében :

„Nem anyától lettél, 
Mért, hogy rabbá tettél ? 1 
Büszke virágszál te, 
Nem nekem termettéi !“

(Kató.)

Sok b§tyár-nótázat regélt erről a betyárszerelemről ; 
azonban jelenleg már kezdik felejteni a régi nótázatokat, 
a göndör hajú, fekete fürtű Ruzsival, meg a világhirös 
Sándor bácsival együtt, aki hajdanán aranyával váltotta 
magához a szépen göndörödő, kékeszöld gácsér-toliakat 
a kintvaló vádászos emböröktűl, hogy a szépséges csár
dáslány homlokát díszíthesse vele . . .

Általában — mint a fáma regéli — Rózsa Sándor a 
leggavallérabb seladon vala azokkal a kiválasztott „szép
séges rózsaszálakkal“ szemben, kiket időnként szíve 
királynéivá avatott. Nem volt óhajuk, kívánságuk, ami 
teljesedésbe ne ment volna. E tekintetben a pénz nála 
nem játszott szerepet. Három tárgy volt, amikkel legelőbb 
meg lehetett a szívét, tetszését nyerni: a szép nő, a jó 
futós ló és a jó fegyver.
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Ezek voltak az ideáljai, amikért kincset se sajnált 
és sohasem kérdezte az árukat. Az igazi szép leány, 
szép menyecske, jó futós ló és a jó fegyver híre csak
hamar füléhez jutott s nem volt nyugta addig, mig 
birtokába nem kerítette azokat.

Azonban ízlése nagyon el volt kényeztetve. Nem min
den útszéli virág nyerte meg tetszését. A lóval, fegyver
rel is úgy volt. Amelyik lóról avagy puskáról, pisztolyról 
elismerte, hogy csakugyan jó és szép, hát á világ bár
mely szakértője sem találhatott volna abban kivetni valót 1 
Amelyik puskát vállára vette, arról bizonyos volt, hogy 
fickós tölténnyel le lehet szólítani vele 100 lépésről a 
hegyes féjfödőjű cseh zsandárt és a perzekútott... Pisztoly
lövései mindig találtak, amely körülmény-szintén fegy
verei kitűnőségéről tanúskodott. Legutóbb hosszúagyu és 
nagyon görbe fogantyúju szervián vagy török pisztolyo
kat használt, melyekből állandóan négy darabot hordott 
a tarisznyájában. Ha megszorították, eleinte rendesen 
pisztolyaival védekezett, aminek mindannyiszor tragikus 
vége lett . . . Puskát rövid távolságról vagy csetepaték 
alkalmával csak kivételesen, többnyire olyankor használt, 
midőn kergetőzsdire fogtak vele, szóval biztos, halálra 
ment a parthie.

Pisztolyról lévén szó, megemlítem, hogy a 70-es évek 
elején (az amnescia idejében) Sándor bácsi tőlem is vett 
egy-pár Kuchenreiter-féle pisztolyt 50 forintért, amit az 
első szóra alku nélkül kifizetett. De vett az én közvetí
tésemmel az öreg rekedt Masától (régi vadásztárs) egy 
drótcsövü percusiós dupla puskát is, melyet azonban 
rövidesen vissza is adott előbbi gazdájának, mert a „fic
kót“ tényleg nem jól lőtte; már pedig akkoriban az volt 
a fő betyár-idea, hogy jó puskával 100 lépésről biztosra 
lehessen venni a lovas embert.

Érdekes erről a puskáról, hogy állítólag még a híres 
Rónay-féle rablásból származott és úgy is volt ismeretes 
és nevezetes az akkori vadászok között, mint: Rónay- 
féle puska . . .

Sokan ismerték e nevezetes fegyvert, mert úgyszólván 
kézről-kézre járt az akkori puskások között, de jó formája 
dacára is, mindenki túladott rajta, mert nem a legjobb 
volt, dacára annak, hogy még a régiségben készült és 
az öreg Kimernek a kezemunkája volt.

Ez a fegyver legutóbb az öreg Masa tulajdonát ké
pezte, de hogy tőle kihez és hová került, arra bizony 
már nem emlékezem. Akkoriban ugyanis nagy divatja 
volt a puska csere-berének és maga az öreg Masa is nagy 
puskakupec volt és én magam is, mint szenvedélyes 
fiatal vadász, kedveltem a puska csere-berét s éven át 
tucatjával fordult meg kezeim között a sok mindenféle 
lövőszerszám ; különösen az olyan fegyverek bírtak ránk, 
vadászokra különös beccsel, melyek bebizonyíthatólag 
valamikor híres betyár-tulajdont képeztek.

Mint említém, Sándor bácsi a szép és jó lónak éppen 
olyan nagyrabecsüjője volt, mint a 100 lépéses puskának 
és egyben a szép fehérszemélynek ... Ha szüksége volt 

ilyen kleódiumra, bármely áldozatra is képes volt érte. 
Semminek se kérdezte és sokallotta az árát, hanem fize
tett azonnal, szó nélkül; pénze pedig mindig akadt.

Sokaknak volt arról tudomásuk, hogy mikor az amnescia 
folytán kiszabadult és hazaérkezett Rúzsa, egy pillanatra 
sem volt megszorulva, mindig volt pénze. Amit sokan 
és helytelenül annak tulajdonítottak, hogy a régi' állító
lagos orgazdák látták volna el őt pénzmaggal. Pedig ez 
csak mende-monda, hamis és rosszakaratú ráfogás volt, 
mert a pénz a saját pénze, nem pediglen a régi hála
fillérek valának. Volt ugyanis neki kint, jóembereknél 
30—40 ezer forintja kamaton, amit biztos és kétségtelen 
hitelességű forrásból tudok — s ebből a pénzből .éldegélt 
az amnescia után való napokban s ebből a pénzből sze
rezte be betyárosán félszerszámozott és felsallangozott 
pompás paripáit és kocsiját is. Mert az utóbbi időkben 
nem lóháton, hanem kocsin járt-kelt mindenfelé és a 
lovakat rendesen Veszelka, egykori alvezére és kenyeres 
pajtása hajtotta. Tudok egy esetet, midőn egy szegedi 
gazdag tanyai gazdától 1200 forintért vett meg s fizetett 
ki az első szóra, egy pár pompás csikót.

Általában ami szép volt és a betyár-kleódiumokhoz tar
tozott, nagy megbecsülésben részesült. Különösen nagyra 
tartotta az alkalmatos és paszentos nyeregbundázatot, 
meg a cifra subát, amelyek gyártásához kiválasztott külön 
mesteremberei voltak. A többek közt Újszegeden élt 
régebben az utóbbi kellékök fő szállítómestere, valami 
Csikai nevezetű szűcsmestör személyében. Ettől szerezte 
nagy titokban a fekete báránybőrből készült „fölöttébb 
alkalmatos“ nyerögbundákat, meg egyenesen az- „Ü“ 
számára csinálódott cifra subákat is. — Ugyancsak Uj- 
szögedön keresködött, ha valami jóféle „íélkezes püs- 
tölyre“ volt szüksége, mer-t összeütközéskor kilövöldözött 
pisztolyait mind elhajigálta. Az öreg Róth György, 
Szegedi Bandinak, az egykor híres szegedi karmesternek 
az édes atyja, volt a kedvenc pisztolyszállító „piszma- 
herje“, de persze csak úgy titokban, mert az öreg Róth 

.bácsi, félénk ember létére, sohasem ejtette sorját, hogy 
a felettébb respektált betyárvezérrel szembe került volna. 
Csak, izengettek egymásnak, ha valamiről szó kerülközötf 
köztük, teszem ha Sándor bácsinak való „püstöly“ ke- 
rülkozött valahonnét. Rendesen Csikai uram volt a hír
hordó, egyben közvetítő szömély is köztük. Ő vette át 
a pénzt is a közvetített tárgyért, melynek átvételekor 
azonnal, szó nélkül fizetett Sándor bácsi. Kétkedésnek 
nem volt helye, amennyiben akinek egyszer már dolga 
volt Sándor bácsival, az soha be nem csapta, de meg 
nem is merte, mert a világhíres betyár nem ösmerte a 
tréfát; ellenben gavallérosan fizetett s az első szóra ki
dukált tőle a megállapított ángária. Hanem aztán, ha 
hiba lőtt a szószba, szóval nem úgy teljesedett valami, 
mint ahogy a kikötésben megállapítva lett: úgy elraktála 
a mestörembört ott és akkor, amikor nem is gondolta, 
hogy belesántult a cirógatásba, avagy pedig örök életére 
nyavalyás lőtt a fölöttébb való gyomrozásoktól. Miért is 
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nagyon óvakodtak attól, nehogy Sándor bácsi becsapva 
érezze magát. Hanem bármint haragudott, jézusmárjázott 
is a csala-cseli miatt, a pénzt sohasem követelte vissza, 
de mindig megtorolta a turpisságot: „kétszer fizetett“, 
ami elég baj volt az eladóra nézve ...

Ahogy kedvelte a szép fehérszemélyt, a jó futós lovat, 
meg a 100 lépéses puskát, azonképpen a „hangászok“ 
is nagy böcsben állottak előtte, ha hejehujára volt kedve, 
noha csak ritkán ejtötte sorát a zajos mulatozásnak; 
inkább a csöndes borozgatást szerette. Hanem ha az ital
tól egyszer-máskor nekiszilajodott, jaj volt akkor a vályog
vető frekvenciának. Kidukált ilyenkor a nagy bankók 
mellett a válthatatlan ötösökből is a fölösleges honorárium.

(Folyt, köv.)

Az agancsképződés mesterséges javítása.
Irta Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Ha valaki az ételek és italok mértéktelen élvezete 
által elrontja a gyomrát, bizonyos simptomák jelentkezése 
után beáll az általános rosszullét. Az elrontott gyomor 
helyreállítására a legjobb és legbiztosabb orvosság a 
koplalás és pár kanál szódabicarbonat.

Ha egy rőtvad-állománynak az agancsosvad túlságos 
lelövése vagy a sutavad kímélése által félrebillent az 
egyensúlya — az első szimptoma a gyenge agancskép
ződés.

Az ilyen elrontott állomány helyreállítására és az 
agancsok feljavítására legegyszerűbb és legjobb orvosság 
a koplalás, vagyis az agancsos vad pár évi kímélete, a 
meddő tehenek s az utóbbi évek üszőinek teljes kilövése.

Ennél a betegségnél is alkalmazható azonban egy 
gyógyszer, amely gyorsítja a gyógyúlást, miként a gyo
morrontásnál a szódabicarbonat.

Ez a kitűnő medicina a foszforsavas mész, ami az 
agancs fő alkotórészét képezi. Ha ebből az anyagból 
juttatunk az állat testébe, természetes, hogy könnyebben 
és nagyobb mennyiségben képes az agancsképződésnél 
felhasználni, mintha azt kismértékben-, a rendes táp
anyagból kell szervének termelnie. Hanem ezt a kitűnő 
szert nem úgy kell ám használni, , mint a német theore- 
tikusok szokták, hogy tudniilk a sózóba kevernek egy
két marokkal; mert ez nem ér egy fabatkát sem. A 
.ricinusolaj, — hogy új szert ne említsek — egy kitűnő 
és biztosan ható orvosság, ha 20—30 grammot vészünk be 
belőle. Ha azonban egy pohár vízbe egy cseppet teszünk s 
megiszunk, bizony semmi hatása sem lesz a világon. így 
vagyunk a foszforsavas mésszel is. Ha a sózóknál al

kalmazzuk, abba egy-két, — de mondjuk 3—4 marékkai 
téve is — mi jut abból az állat testébe ? A sózókhoz 
sok vad jár, mindegyik naponta nyal belőle, de meny
nyit? Pár decigramm az egész, amit a vad nyalánk
ságból felvesz s ebben fő alkotórész az agyag, azután a 
só. A három, négy marék (a németek ennyit nem tesz
nek) foszforsavas mészből nem jut több az állat szerve
zetébe egy-két miligrammnál, vagy atomnál. Hogy 
növesszen ebből az a -szegény vad azután kapitális 
agancsot ?

Egész bátran elmondhatjuk, hogy mindenféle sózó, 
amit agancserősítés céljából hirdetnek : szédelgés, a hivő 
laikusok becsapása. És vájjon kicsoda nem laikus 
ezen a téren ? Van-e alkalmatosság ezeket valahol, vala
miből megtanulni? Nincs! Hogy valaki jó diagnozista 
legyen — nem sarlatán kirurgus — ahoz ernyedetlen 
lelkesedéssel űzött megfigyelés, fejtörés, kísérletezés szük
séges egy egész életen által, minden más passziót ennek 
áldozva fel.

Az állam, a földmivelésügyi ministerium volna hivatva 
és igyekszik is mindenütt — a vadászat kivételével — 
előljárni, jó példát mutatni, tanítani a mezőgazdasággal 
homogén mindenféle közgazdásági ág kultiválásában. 
Csak ép a vadászat terén,' - ezenasok.de mindig más 
címen elsikkadt, milliókat jövedelmező közgazdasági ág 
terén burkolódzik mélységes hallgatásba, sötétségébe. De 
honnan is vennék a vadászat mostoha sorsára felügyelő 
urak az ehez való tudást, mikor csupa doktor juris és 
nem vadász, vagy olyan vadász a legtöbbje, amilyen 
fajtából a legnagyobb kontingenst számlálja a vadász
világ? Az egyetemen ilyen dolgokat nem tanítanak, a 
társasvadászatokon pedig, poharak csengése között, nem 
lehet megtanúlni. Magyarországon az államhivatalokban 
nem azt nézik, hogy valaki tud-e, ért-e valamihez, vagy 
nem is konyit: csak az a fő, hogy dr. juris legyen. Ez 
a mi magyar kórságunk, amit a külföldön teljes joggal 
megmosolyognak már rég’ idők óta.

No de térjünk vissza a foszforsavas mészhez, ami az 
agancsos vadnak olyan, mint az öreg férjnek a fiatal, 
szép, tűzről pattant feleség.

A sózó minden nagyvad-területen szükséges és fontos 
tényező, mert odacsalogatja a vadat és a belőle felvett 
só, agyag könnyíti, elősegíti az őszi és tavaszi vedlést. 
Messziről odacsalja a sózó a vadat, mert sóra nemcsak 
az embereknek, hanem a vad szervezetének is, különö
sen a vesének, gyomornak nagy, szüksége van. Az agancs
javításnál csak annyiban működnek közre a sózok, hogy 
a megkönnyített vedlés és emésztés folytán a vadnak 
módjában áll a felvett táplálékból többet fordítani az 
agancs növesztésére, mintha nagy-kínnal váltja a szőrt 
és gyomor-, m eg bélbajokkal küzd. Aki tehát mestersé
gesen akar javítani vadállománya agancsképződésén, ne 
cseppenként adjon ricinust, hanem igenis juttasson deka
számra az őz; és kilószámra a szarvas testébe foszfor
savas meszet az agancsképzés alatt, de már közvetlen az 
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elvetés előtt, legkésőbb az elvetés napján kezdve az 
adogatást. Ahol rendes etetők nincsenek, — melyekkel 
csak kényeztetjük, rontjuk a vadat — készítsünk a sózok 
mellé vályút és hintsünk bele szeletekre vágott vagy 
répavágó géppel aprított marharépát. Mikor már jól és 
bátran felveszi a vad ezt a kedves és hasznos csemegét: 
keverjünk bele egy kis zúzott zabot, vagy, tengerit s 
hintsük be — mindig növekedő adagolással — foszfor
savas mésszel s keverjük fel .jól egy kis falapáttal. A 
teljes adagolást úgy szabályozzuk, hogy naponta minden 
bikára egy marék, őzbakra egynegyed-egyharmad marék 
foszforsavas mész jusson. A foszforsavas mész nem drága, 
azt hiszem métermázsája 36 korona. Aki a fenti adago
lást keresztül tudja vinni, az tudom, meg lesz elégedve 
és bámulni fog az eredményen. Természetesen igen sok 
mész megy látszólag veszendőbe azáltal, hogy a suták, 
tehenek is hozzálátnak, de azért az sem teljes veszteség, 
mert erősíti az anyavadat magát és a méhében hordott 
borjút. Veszteség nélkül csakis vadaskertben lehet meg
valósítani az ilyen etetést. Nyílt területen csak redukálni 
van módunkban a veszteséget, azáltal, hogy megfigyel
jük, melyik sózókat járják inkább ak agancsosok s csak 
oda 'teszünk meszes répát, míg a suták, tehenek által 
látogatott sózókhoz hintetlen répát adunk.

Amikor az agancsosvad agancsa, annyira elkészült, 
hogy összes ágai-kinőttek s csak a legfelső tompa ágak
nak hegyesedése van még hátra: beszüntetjük a mész- 
adagolást. Ennek azonban szintén fokozatosan és nem 
máról-holnapra kell megtörténnie. A férfikort ért 7 — 8 
éven felüli bakok és bikák az ilyen adagolás mellett 
50%-os agancssuly-többletet produkálnak.

Megjegyzem, hogy a foszforsavas mész, azért nem egy 
mindent pótló csodaszer, aminek az alkalmazása, feles
legessé teszi a kíméletet, önuralmat, s szabaddá teheti 
a „Schiesserséget“, mert ez a szer is csak egy jó 
agancsképződés még jobbátételére való, ahol meg van 
a jó ivararány. Az olyan vadállományt, ahol a ' vadász 
úrnak görcs jön a mutatóujjába, mihelyest agancsot lát, 
akár meg is tömhetjük foszforsavas mésszel, az nem fog 
javulni, mert egy jó állomány, egy erős agancsképződés 
főfeltétele és örök törvénye mindig csak a helyes ivar
arány : a minél több bika és bak — marad. Csak ott 
lehet erős agancs, ahol megöregedhetnek a bikák, bakok 
s ahol csak annyi a sutavad, hogy ezeket mind az öre
gek, a kapitálisak borítják be. Az agancs épp olyan férfi
dísz., mint nálunk a bajusz. Fiatal kamasznak — akár
milyen nagy legény is, — akárhogy kenegetjük is az orra 
alá a „Csillag Annát“, csak nem tudunk sudár bajuszt 
növeszteni. Az erős agancsot is csak a „kor“ termi meg, 
kivéve, ha egy bakot vagy bikát nyársas korában el
zárunk, megfosztva a fedezés lehetőségétől, s etetjük 
jófajta répával, tengerivel,,foszforsavas mésszel. Az ilyen 
szüzességi fogadalomra kényszerített és meszezett darab 
azután megteszi velünk azt a tréfát,' hogy nyársasból 
14-es agancsot rak fel a világ ; bámulatára. Egy szelíd

szarvas-spieszeren és dámvad-knokpfspiesseren tettem 
próbát, s dacára annak, hogy a bika a gödöllői szarva
sokból volt, harmadik évében, átugorva a 6 os, 8-as, 
10-es, 12-es rendes fokozatot: 14-es agancsot rakott fel, 
még pedig négy kilón felülit. A dámspiesser pedig a 
következő évben olyan erős lapátokat növesztett, hogy 
Kóburg herceg tudom megörülne, ha a hajdan híres, de 
most letört dámvadállománya olyant produkálna. T. i. a 
dámborju annak idején a vacsi, Kóburg-urádalomból eredt, 
a vele határos községi földeken fogták a kaszások.

Mindez pedig azt bizonyítja, hogy egy oly állomány
ban, ahol csak annyi a sutavad, hogy abból a kamasz
nak nem jút: a bikák erős agancsot fognak felrakni. 
Nevezetesen a fiatal bika vagy bak 5—-6 éves koráig a 
zöld lombfatakarmánnyal annyi foszforsavas meszet vesz 
fel a szervezetébe, hogy abból tisztességes agancsot 
képes növeszteni, ha a normális táplálékfelesleget erre 
fordíthatja. Ha azonban egy sok tehenes állományban 
a 6-os, 8-as vagy éppen a nyársas is jút tehénhez, s 
ifjúsága mértéktelenségével agyonüzekedi magát: a takar
mányfelesleg az elpocsékolt nitrogéntartalmú anyagok 
pótlására fordíttatik, s nemhogy nem marad semmi az 
agancsképződésre, hanem egyenesen a test rovására 
növeszti nagy kínnal rongy agancsait.

A fiatal állat üzekedése tehát gyenge testi és agancs
képződést okoz. Ez azonban még nem minden. Az át
öröklés törvényei szerint, — ami az agancs formájára 
és kvalitására különösen’ és fokozott mértékben vonat
kozik, — az ilyen éretlen, fejletlen egyedek által nemzett 
ivadék testben és agancsban is az apára üt. Vagyis a 
fiatal bika nemcsak önmagát rontja le a harci üzekede- 
sével, hanem csupa hitvány, rongy egyedeket nemz.

Egy erős, egészséges vadállománynak a degeneráló- 
dástól való megóvására az egyedüli mód az, hogy a'fiatal, 
éretlen bikákat ne engedjük fedezéshez jutni. Ennek 
pedig a kulcsa a kevés- sutavad, illetve: sok bika'és 
bak. Mint ezt a hajdan híres mármarosi, ungí területeken 
láttu.k s jelenleg még az új vadállományu vidékeken 
(Liptó, Zólyom, Trencsén) láthatjuk.

Ha van egy vadállományom s abban 100 darab anya-- 
vadat számlálok, . ahoz kell, hogy legalább 20 darab 6 
éven felüli tenyészbikám legyen. Ez a 20 bika azután 
a 100 te,henet az erősebb jogai szerint lefoglalja magá
nak, erős, magához hasonló ivadékot nemzve s a még 
meglévő 70—80 darab nyársastól első éves 10 estg fel
rakott bika hoppon marad s a bevett táplálék-felesleg 
mind a test- és agancsfejlesztésre fordíttatik. A fiatalok 
nem ronthatják le magukat, nem nemzhetnek az állo
mány veszélyére rongy-egyedeket és a 20 bika sem 
merül ki a reá eső 4—6 tehéntől annyira, hogy kárára 
váljék az agancsképződésnek. Igaz, hogy az iyen terü
leten eleinte meg kell elégedni 3—4 bika-lelövéssel, de 
ezek a bikák azután foszforsavas mész segítségével mind 
díjnyertesek lehetnek és a lelövési-szám évről-évre nő.

Igen ám, de ki. teszi azt manapság, hogy'25 erős 
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bikából csak ötöt lőjjön, mikor tudja, hogy van még vagy 
80 darab fiatal nemzedék? Senki sem! Az egyik nem 
tudja megállni, mert „Schiesser“ ; a másik csak azért 
nem áll meg az ötnél, mert .nem tudja, hogy ezzel mily 
kárt- csinál és nincs senki, aki ezt neki explikálná; a 
harmadik azért nem gyakorol önuralmat, mert ha ő nem 
lövi le, lelövik a vadorzók. Ennek van, fájdalom, a leg
több igaza, mert hazánkban, a mi törvényünk szerint és 
az illetékes körök indolenciája folytán a vadorzó nagyobb 
úr, többet lő, mint a vadászatbérlő vagy tulajdonos ; 
lévén a vadorzás megengedett fegyveres lopás, amit meg
gátolni semmiféle hivatalos közegnek joga nincs, sőt 
még büntetni sem, a vadászat-tulajdonos magán
panasza nélkül!

Elég az hozzá, a 25. bika vagy bak mind a fűbe 
harap s maradnak tenyészállatnak a serdülő kamaszok. 
Ezzel a dicső fegyverténnyel azután végleg .meg van 
pecsételve az állomány sorsa, akár mésszel, akár mész 
nélkül. Egy leromlott vadállományban mindig 4—8-szor 
annyi a tehenek száma, mint az összes bikáké, a nyársa
sokat is beleszámítva. Ez közös vonás, mert hiszen ez 
nem okozat, hanem maga az ok. Az ilyen állomány 
feljavítására az első lépés, hogy a teheneket apasszuk 
le az összes bikák számának a felére, mert a helyes 
ivararány a tehenek és összes bikák között: egy jókar
ban lévő állomány jókarban tartására 1 : 1-hez, egy .le
romlott, vékony agancsot termő állomány feljavítására az 
1 . 2-hez. Amely állományban 2-szer annyi bika van, 
mint tehén, az soha leromlani nem fog és állandóan 
díjas agancsokat liferál a kiállításra!

Az legyen tehát minden nagyvadtenyésztőnek a törek
vése — ha erős agancsképződést akar —hogy teheneit 
redukálja a négy-ötszörösére a hat éven felüli apaállatok 
számának; ültessen sok fenyőt, hogy a vad télen is jusson 
zöldtakarmányhozcsináljon sok sózót és adagoljon foszfor
savas meszet és ne engedjen bikát lőni szeptember 20-ig !

Ezek azok-a szabályok, amit tudva, nem tudva, nem 
szoktak betartani, ez az a nagy titok, amitől az agancs
képződés minősége függ !

Téli gondozás a pagonyban.
'Sajnos, vadászterület elég akad hazánkban, ahol vajmi 

keveset törődnek a vad téli gondozásával; sőt a gondos
kodás dacára sem járnak el mindig a helyes utakon. 
Akad olyan hely is, ahol azt hiszik, hogy egyes fáne- 
mek ültetésével, melyek a vadnak tél idején javára» szol
gálnak, úgyszólván mindent megtettek. Végül nem egy 
helyt, ahol az állomány nem mutat csökkenést vagy 
visszaesést, a gondozást lazábbra fogják, sőt mellőzik,

A legjobb téli vad-ellátás mellett is figyelembe kell 
venni, hogyía vad kimondhatatlanul sokat szenved a 
tél borzalmaitól, még pedig nemcsak eleséghiány., hanem- 
egyéb tényezők következtében is.

Megrögzött hit az mihálunk, hogy a vad az önfentar- 
tás ösztönénél fogva telek idején is teljesen biztosítani 
képes létfeltételeit, hiszen másként réges-régen kipusztult 
volna! így tehát mire való a fölösleges költség és 
fáradság? .,

A fölöslegesnek vélt bőkezűség a vaddal szemben 
még mindenütt okszerű befektetésnek bizonyult s fog 
bizonyulni mindenkor azokon a helyeken is, ahol ter
mészetadta legkedvezőbb létfeltételek mellett a vad apa
dása és degenerálódása lehetőségétől alig .kell tartani.

Vadaink ellátása, gondozása, védelme a kultúra átala
kulásaival együtt többféle változáson ment át. A gazda
sági, ipari és kereskedelmi viszonyok föllendülése követ
keztében a vadállomány fentartása tekintetében is több 
rendbeli tényezővel kell ma számolni.

Akadnak bérlők, akik többszörös hasznot kívánnának 
huzni a bérlett vadászterületből, s midőn a vadászat örö
meit élvezik, egyben azt akarják, hogy a bérlettel járó 
összes kiadások megtérülésén fölül a vadpiac révén is 
busás haszonhoz jussanak. Csodálatos, hogy éppen a 
vadgondozás teljes mellőzésével még jövedelemre is gon
dolnak ! Nos igaz, joggal számíthatnának arra is; csak
hogy a költségeket s a fáradságot kimélniök nem volna 
szabad. Az e téren helyesen befektetett összeg, tenyész- 
anyag-kivitel, vadpiac, konyha révén könnyen megtérül, 
s a fáradság az állomány bőségében, fejlettségében 
szépségében fogja jutalmát vinni.

Hubertus áldása csakis azokra száll, akik költséget, 
fáradságot nem kiméivé, gondozzák szakavatottan vad
állományukat.

Nagyobb uradalmak vadállományának gondozása álta
lában megfelelő szakerők kezében' van. Amennyiben ilyen 
uradalmak bérleteket adnak, rendszerint tekintettel van
nak arra, hogy a bérlő legalább is az állomány színvo
nalon maradását biztosítsa.

.Szarvasaink és őzeink az előző év május és junius 
havában összegyűjtött lombkötegeken kívül tél szakában 
főként a tölgy és bükk magtermését alig nélkülözhetik.

A lombkötegeket célszerűbb a mondott hónapokban 
fölkészletezni, mivel a tölgy és bükk protein, mész és 
foszforsavtartalma tavasz derekán dúsabb, mint az év 
bármely egyéb szakában.
. Az elősorolt tápanyagok, a vad csont- és agancsképző
déséhez is hozzájárulnak ; egyébként pedig tápértékük is 
összehasonlíthátatlanul becsesebb a legjobb minőségű 
egyéb takarmányféléknél. .

A lombkötegeket száraz, szellős helyen kell felraktá
rozni; legkevésbé tehát az erdő nedves talaján, vagy 
egyéb csapadéknak kitett helyeken.

Az agartcsos egyetlen takarmányfélét sem becsül any- 
nyira, mint a tölgy- és bükkhajtásokat s egyben ugyané 
fanemek magterméseit. Ezeket még takarmányszük olyan 
esztendőkben is, mint volt hem. egy. az előzők sorából, 
nem nehéz feladat kellő időben beszerezni. Mig a-széna 
és más egyéb takarmányféle beszerzése takarmányszük 
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esztendőkben óriási költségekkel jár, lombköteg, legalább 
május illetve júniusban hazánkszerte mindenütt akad.

Ahol szigorúbb telek idején csupán szénafélével, avagy 
szemes eleséggel próbálkoznak a vadakon segíteni, ott 
a jóakarat kárbaveszett. Ilyesmihez a vad még eleségszük 
telek idején is*alig szokott hozzányúlni.

Megfelelő nyalábokra osztott lombkötegek korántsem 
igényelnek oly nagy térfogatot, hogy ezért óriási szérűket 
kellene beállítanunk.

A bükk, a tölgykötegek és a makktermésen kívül a 
szarvas és őz legkedvesebb eledele a csersavtartalmu vad
gesztenye.

A csersavnak az agancsképződésnél jelentős szerep 
jut. A vadgesztenyét egészében a vad elé szórni helyte
len. Ha a gesztenyét előbb felaprózzuk, a vad szives- 
örömest fogja azt elfogyasztani.

A vadgesztenye beszerzése Magyarországon nem mond
ható sem fáradságosnak, sem költségesnek, Kisebb- 
nagyobb sétatereinken, uradalmaink parkjaiban, kertjei
ben, utain a vadgesztenye termésének milliói ősztől 
tavaszig felhasználatlanul rothadnak az avaron.

Hogy a vadgesztenye táperejét el ne veszítse s egy
ben meg ne romoljon, a készletet tüskés burkától vég
leg meg kell szabadítanunk s szellős olyan helyre vin
nünk, ahol az lassanként kiszárad. A felaprózott vad
gesztenye tél idején a vad legkedvesebb hasznos cse
megéje lesz.

Ahol az erdőben sok a fagyöngy, időszakonként abból 
is elláthatjuk a vadat. Alig van az erdőnek lakója, szár
nyast és szőrmést egybevéve, mely a fagyöngyöt ne 
kedvelné. Ebben az agancsosok sem kivételek. Emellett 
erdeinknek is szolgálatot teszünk, ha a fát ,az ilyen 
élősditől megszabadítjuk. Persze a pagonyokat összes 
fagyöngydiszüktől megszabadítanunk helytelen. A fagyöngy 
tél szakában a hasznos éneklőknek becses tápszert nyújt. 
A természet bölcs keze nyilatkozik meg abban, midőn a 
kárt okozó fagyöngynek hasznos rendeltetést is nyújt.

Ahol az agancsos különféle tápszer között válogathat, 
ott az elsőség a fagyöngy marad. Persze a Kárpátok 
ősrengetegeiben sem találunk a gondozott erdőkben oly 
nagy mennyiségű fagyöngyöt, hogy egyes uradalmaknak 
módjukban volna főtápszerként a vadat azzal etetni. Ez. 
szükségtelen volna, hiszen a vad, a csersavdúsabb egyéb 
tápnemüt, agancsképződményének sérelme nélkül amúgy 
sem nélkülözhetné.

Az elősorolt tápanyagok valamennyijét tehát maguk az 
erdők nyújtják állatviláguknak! Mégis hányszor halljuk 
felpanaszolni: ugyan mivel etessem a vadat, amikor oly 
méregdrága a takarmány! Hiszen a jószágomat sem va
gyok képes megfelelően ellátni ?

Tagadhatatlan, hogy olyan területeken, ahol fenyvesen 
kivül nincs más fanem, az elősorolt tápanyagok beszer
zése több utánjárást és költséget okoz. Ha vadállo
mánytakarunk fenntartani, illően gondoskodnunk is kell 
arról !

I
Ha aztán gondoskodni tudtunk a nagyvadról, az aprób

bak se legyenek mostoha ellátottak. A megfelelő gon
dozást tél szakán ezek sem nélkülözhetik. Ezt megtenni 
kötelességünk is.

Az aránylag dédelgetett fő- és középvadhoz képest, az 
apróbb vaddal szemben, a hemtörődömség kétségtelenül 
gyakrabban észlelhető nálunk.

Azt hisszük, hogy az, aki az ég madarairól gondosko
dik, mindennemű vadfélét is istápolásba vesz. Tagad
hatatlan, hogy a jóságos természet nagy alkotója s az 
állatvilág ösztöne együttvéve biztosítják e tekintetben a 
létfentartást. Csakhogy lét és lét közt szembeötlően nagy 
a különbség. A szárazkenyér s a fogolypecsenye közt 
átmenetek is vannak! . . .

Egyesek az apróbb vadak apadásának tünetét kizáró
lag a ragadozók vagy vadorzók számlájára írják. Nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy akadhat hiba ben
nünk is. Csak akkor ébredezni a mulasztások, sőt bűnök 
tudatára, midőn á ragadozók és vadorzók kipusztításával 
egyben az állomány is megsemmisül, keserves eredmény 
a vadállomány megőrzésénél.

Apróbb vadat tizedelő ragadozók tekintetében a ter
mészet útmutatásait nem szabad szem elől téveszteni. 
Földünk jelen korszakában nincs rá példa, hogy vala
mely állatfaj kipusztulása kizárólag a ragadozók munkája 
lett volna! Mindenütt és mindenkor a bölcsek legböl- 
csebbjéből balgává lett ember volt az, aki földünk több 
érdekes állatfaját végpusztulásra juttatta.

Ahol a vadállományt amúgy is veszélyeztető kemény 
telek szakára elszaporodhatott a hasznos vadat pusztító 
ragadozó sereg, ott gondoskodnunk kell a kellő tizede
lésről. E tekintetben a vadászatnak hasznos szolgálato
kat tesznek a Webert Rudolf-féle rég ismert csapdagyár 
harnaui tőrbeejtő készülékei. Ha mégis a hasznos állo
mány száma a ragadozók megfelelő irtása után sem fog 
bennünket kielégíteni, akkor sürgősen hozzá kell látnunk 
egyéb gátló tényezők kiderítéséhez s elhárításához. Ele
ségszük telek borzalmaitól, a ragadozó s a vadorzó nép
ségtől eltekintve, főként egyes járványok még azok, 
amelyek nagyobb és apróbb, vadunkat időszakonként 
tizedelik.

Éhséggel küzködő vadállomány szenvedéseivel lépést 
tart a degenerálódás. A telet átsanyargó állomány soha 
sem fog a jövő idényre erőteljes nemzedéket, díszes tró
feákat szolgáltatni,!

A szárnyas vad sorából legtöbbet szenved a nyílt 
területre utalt fogoly. A hólepel s a keményre fagyott 
rög, enyhébb telek idején is, huzamosabb időn át elzárja 
előle a tápszerfélét, még alföldeinken is.

A telek borzalma rákényszeríti a fogolyt, hogy az 
emberi lakások közelébe húzódjon. Hogy a tanyák, ma
jorok szomszédságában mindenkor ki vannak téve a 
tizedelésnek, azt szükségtelen részleteznem. Legösmertebb 
szárnyas és emlős ragadozóinkról mint fogolyellenségről 
nem is szólva, elég ha vadorzót, tőrvetőt, kóbor ebet, 
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kóbor macskát említek ! Valamennyien kiveszik részüket a 
fogolypecsenyéből.

Áldott hazánkat, ha télviz idején beutazzuk, a vonat 
mentén sok helyütt találkozunk hóban vergődő foglyok
kal. Sajnos, községi és kisebb magánvadászterületeken 
sehol nyomát nem láttuk annak, hogy számukra bár
minő kezdetlegesen előkészített tápszerféle rendelkezésre 
állana.

A fogolyetetőket emberlakta pontoktól megfelelő távol
ban kell berendezni, hogy a fogoly ne legyen kénytelen 
az emberi lakások közelébe húzódni. Szelektől védett, 
hófúvásoknak ki nem tett pontok alkalmasak csak az 
ilyen etetők felállítására.

Általában mindaz, amit házi szárnyasainknak nyújtunk, 
megfelel tél szakában a fogolynak is.

Az etetők felállítását soha se hagyjuk arra az időre, 
amidőn már hó borítja a tájat. A vadállomány arányá
hoz mért alkalmas helyeket már ősz szakában ki kell 
szemelnünk s azokat idejében elő is kell készítenünk. 
Kellő időben felállított etetők a félénk szárnyasnépre 
soha sem hatnak idegenszerüleg. Tél beálltával az etetők 
körül rendszeres ellenőrzést kell gyakorolnunk; másként 
hívatlan elemek is tanyát ütnek ott.

Tagadhatatlanul mindaz, amit vadállományunk téli 
ellátása megkövetel, fáradság és időt igénylő utánjárá
sunkon kívül költségeket okoz ; de aztán annál elégül- 
tebben tekinthetünk az eredményre, amidőn idővel az 
áldozatokkal járt kiadások kamatostul visszatérülnek.

Vadászat és vadkereskedelem.
Rovatvezető Gyulai Gy. Károly.

Az európaszerte általánosan enyhe decemberi időjárás 
dacára a karácsonyi vadpiac forgalma rendkívül élénk 
volt. Ujesztendő beálltától kezdve azután, hogy kemé
nyebbre, sőt néhol igazán téliesre fordult az időjárás, a 
nevesebb vadpiacokat valósággal elözönlöttez a vadféle. 
Ez érthető is, miután a karácsony-ujév-vízkereszti ünnep
szakban minden vadászember kitelhetőleg kiveszi részét 
a vadászatokból, még az is, aki az év egyéb szakában 
rá nem ér kezébe fegyvert venni.

A karácsony-vízkereszt időszaki élénk vadforgalom 
mellett a vadárak is mindenkép kielégítették a piacok 
igényeit. A jobb minőségű áru kedvező árakban kelt, a 
gyengébb minőségű útján pedig, a nagyobb készletek s 
az alacsonyabb árak mellett a szerényebb sorsú vevő
közönség is hozzájuthatott a vadfélékhez.

Hűtőhajó-árukként ezúttal temérdek fagyasztott vad, 
nevezetesen keletázsiai fácán és ausztráliai üregi nyúl 
kerül Európa egyes kikötővárosainak vadpiacaira.

Európai eredetű vadból az ünnepi vadpiacokon arány
lag legkevesebb volt a nyúl. Ez a hiány részben a túl- 
enyhe karácsony előtti időjárásban, de másrészt a nálunk 
és külföldön egyaránt áruforgalmi zavarokat előidéző 
vasúti kocsitorlódásokban találja magyarázatát.

Aránylag legkedvezőbb árakat lehetett a szarvasnál 
elérni; emellett a dámvad is több neves vadpiacon kere
sett áru volt. Fácán, Lipcsét és Budapestet kivéve, egyetlen 
vadpiacon .sem szerepelt ezúttal elegendő számban.

A újévig elnyúló őszies időjárás fölötte kedvezett az 
őszi szalonkahúzásnak, úgy, hogy a karácsonyi ünnepek 
alatt valamennyi nevesebb vadpiacon ott szerepelt még 
az erdei szalonka, érthetően ugyancsak magas árakon.

A honi vadpiacunkat közvetítő, mondhatnók lenyűgöző 
wieni vadpiacon az idén óriási arányú volt a helyi vad
fogyasztás, legalább a tavalyihoz viszonyítottan. Ellenben 
a piacainkról Franciaország és Angolország felé irányuló 
vadkereskedelem némi visszaesést mutat; viszont Német
országban, kivált a délnémet államok, fokozottabb mér
tékben vették ezúttal igénybe a magyar és az osztrák 
eredetű vadfélét. Az angol, francia és északnémet vad
piacokat, ha nem is egészben, de tetemes részben veszí
teni kezdjük azóta, hogy Ausztrália, Ujzéland és Kelet- 
ázsia szállít nagyobb mennyiségű vadféléket az európai 
piacokra.

A bennünket legközelebbről érdeklő budapesti, berlini 
és wieni vadpiac karácsony- és újévidényi vadárai a 
következőleg alakultak:

Őz:
Budapesten kgmonként korona 1-50-1-70
Berlinben „ márka 1'00—1-50
Wienben „ korona 1-60—1-70

Szarvas:
Budapesten kgmonként korona 080—1 00
Berlinben „ márka 0 60-080
Wienben „ korona 0-96-1-16

Sörtevad:
Budapesten kgmonként korona 0.90—1-10
Berlinben „ márka 0-70-080
Wienben „ korona 0 90—1-30

Nyál:
Budapesten darabonként korona 1-60—3-20
Berlinben „ márka 1-50—3-60
Wienben „ korona 2-40—3-60

Fácán :
Budapesten darabonként korona 2-80-3-2'0
Berlinben > „ márka 0 90—2-00
Wienben „ korona 200-4-50

Fogoly:
Budapesten darabonként korona 0-70—1-30
Berlinben „ márka 0-70—1-30
Wienben „ korona 0-90—1-80

-a-. • k -a- <• * * y y y y yyy y yyyyyyyy*

* Fülöp Szász Coburg Gothai herceg Ő kir. 
Fensége a baloghvári vadászatokat f. évi január 17—23-ig 
tartotta meg. Részt vettek a vadászaton : Fülöp herceg 
vadászúr és fia, Lipót herceg, továbbá Ágoston Szász 
Coburg Gothai herceg. Folyó hó 19-én érkezett Ferdinánd 
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bulgár király Ő Felsége, ki a rimaszombati vasúti állomás
ról'a diszrióskertbe hajtatott, ahol a főúri vadásztársa
sággal megebédelvén, délután a vadászaton már részt- 
vett. Ő felsége kíséretében érkezett Markoff bulgár tábqr- 
nok és Slataroff bulgár udvari intendáns urak á vadá
szaton szintén részt vettek. Az első és utolsó 2—2 nap 
nyílt területen rókára és sörtevadra, mig 19—21-ig a 
vadaskertekben folyt a vadászat. A dobrai rókávadászat 
után este a főúri vadásztársaság a feledi állomásra hajta
tott. Terítékre került a vadaskertekben 6 drb fővad, 81 
sörtevad, 1 róka, 7 dámvad ; összesen 95 drb. Nyílt 
területen 5 sörtevad, 53 nyúl, 18 róka, 1 fácán; összesen 
77 drb. Egészben 172 drb vad.

* Áthelyezések. A földmivelésügyi m. kir. minister 
Kelecsényi Ferenc kir. erdőfelügyelőt, a szolgálat érde
kében, Ungvárról Turócszentmártonba helyezte át s neki 
az ungvári kir. erdőfelügyelőség ügyeinek intézése terén 
sok éven át kifejtett buzgó munkásságáért elismerését 
fejezte ki. — A m. kir. földmivelésügyi minister Egyed 
György rri. kir. erdőmérnökjelöltet áthelyezte Bánffy- 
hunyadra.

* Az erdő, annak mívelése, hasznai, védelme és 
rendezése címen egy uj könyv hagyta el a sajtót, a 
Buday Barna szerkesztésében megjelenő „Köztelek olcsó 
könyvtára“ III. évfolyam 9—10-ik füzeteként. A hasznos 
művet, amely a gazdasági akadémiákon tankönyvül is 
szolgálhatna, Földes János m kir. erdőtanácsos, jeles tollú 
munkatársunk irta. A mű két részre oszlik és XI fejezetet 
foglal magába.

Az első rész:
I. fejezete. Erdeink kiterjedése és eloszlása.

II. „ Erdőt alkotó fanemeink.
III. „ Az erdőalakok.
IV. „ Az erdők felújítása és ápolása.
V. „ Az erdő használata.

A második rész :
I; fejezete. A mezőgazdaságot gyámolító mel

lékhasználati tárgyak.
II. „ Leginkább ipari célokra szolgáló

, mellékhasználati tárgyak.
III. „ Egyéb mellékhasználati tárgyak.
IV. „ Az erdő védelme. :
V. „ , Az erdő rendezése.

VI. „ Az erdő közvetett hasznai.
A 120 oldalra terjedő könyv. 28 ábrával és képpel 

1 K-ért kapható.
* Január 4. A naptár nem hazudik, de az idő — 

az olyan, mint a szép, kacér asszony, az is ahányat

csak pisiant, annyi csalfa gondolat száguldoz agyában ; 
hát ilyen az idő is, szeszélyes és csal. Most is, hogy 
cihelődök barkácsoló utamra, úgy körül simogat a bú
csúzó napsugár s oly lekötelező fuvalom őgyeleg körü
löttem, hogy az irodai levegőtől megszabadulva, első 
gondolatra szeretném lelökni magamról a bundás kosz
tümöt, de csak első gondolatra; hanem hát, félre tőlem, 
vén róka vagyok én már, nem csalsz meg, már tudni
illik nem a feleségem, hanem az idő, előbbiért nem 
állok jót. Az idő, mintha megszégyélte volna magát, hogy 
nem tudott behálózni, úgy tett, mint akit fektéből kel- 
tegetnek és ahelyett, hogy felkelne, durcásan a másik 
oldalára fordul Az idő is megfordult és a háta mögött kezdte 
uszályát bontogatni a szép szőke alkonyat, még a nap 
is, mielőtt magával ránto'tta volna, mintegy visszanézett 
és halvány sugarait végig öntötte a láthatáron, ott vibrált 
a zizegő avason, aztán felszökött á fák tetejére, meg 
onnan is eltűnve, már csak a bércek ormain látni, mig 
végre tüzes csóvák között alá bukva, eltűntek a didergő 
sugarak is. Ez a legszebb idő, az esti alkonyat. Melyik 
vadász szíve nem dobog, midőn ily mistikus időt az erdő 
magányában töltve, az óvatosan surranó vadállományt 
figyeli. Megmozdul az erdő, mintegy varázsütésre, 
midőn beáll az alkonyat. Ma este csak az idővel nem 
vagyok kibékülve. Sok minden csínja-bínja eszembe jut 
eme hamis őszi estének, mit januárban töltök, — de mond
jam csak rendre: A sok csillagász közül, talán csak a 
legfőbb csillagokban látó mindenható tudná megmondani, 
mi okozza kiimánkra ezen természeti változást, hogy 
évek óta oly §nyhe teleink vannak. Igen, hogy ily enyhe 
telek vannak s hogy előnyére van-é ez a vadállomány
nak, vagy hátrányára? Ez különben olyan kérdés, mire 
a választ megadni több oldalú s a legtöbb az, hogy 
enyhe időben, a vad jobban áttelel és eltekintve egyéb 
hátrányoktól, hát ez előnynek is mondható és takarmány 
is jóval kevesebb kell. A jó gazda, aki ily időben is 
ésszerűen és a kivánalmaknak megfelelően etet, rendbe 
van. Van azonban még igen sok vadászterületet bérlő, 
vagy birtokos, kik azt vallják, hogy mire most a vadat 
takarmányozni, hisz nincs is tél? Ezen axioma ejt gon
dolkodóba, midőn itt a vadak között barangolva, látom, 
hogy a száraz avar s a kegyetlenül letarolt erdő, 
mező, vajmi kevés élelmet nyújt a vadnak. És itt újra 
csak az időt korholom s hogy nagyobb részletezésbe ne 
keveredjem, csak azt mondom, hogy nem-e jobb és 
kellemesebb volna egy normális telet átélni a vadász
területen a Iocs-pocs helyett? Az igazi téli idő talán 
gondosabb gazdává gyúrná azon embereket is, kik azt 
hajtogatják, hogy mire most a vadat takarmányozni, hisz 
nincs is tél. És igazuk is van, valóban nincs is tél; 
ugyan ez idén még lehet, meglássuk. - Addig is meg- 
szívlelésre jelzem ama régi egyszerű közmondást, hogy: 
„ki mint vet, úgy arat “, s ezt vadászokra alkalmazva, 
azt mondhatjuk, hogy: ki mint telelteti át vadjait; úgy 
olvassa meg tavasszal. Mátrai József.
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Faárverési hirdetmény.
Kovácsfalva község volt úrbéres birtokossága 

nyilvános szóbeli árveréssel egybekötöt zárt írás
beli ajánlatok útján 1912. évi február hó 21-én 
délelőtti V2IO órakor a Zólyom megyében 
fekvő Kovácsfalva községben, a községházánál 
eladja erdejének 5. és 6. számú osztagaiban, 
szálanként, tövön kijelölt és kihasználásra ható
ságilag engedélyezett 127,000 K, egyszázhuszon- 
hétezer K-ra becsült 5276 darab tölgyfatörzset, 
melynek köbtartalma 4783 m3 (tömörköbméter) 
haszonfa és 3419 m3 (ürköbméter) tűzifa. Ki
kiáltási ár: 127,000 K, szóval: egyszázhuszon- 
hétezer K.

Az úrbéres pénztáros kezeihez az árverés 
megnyitása előtt készpénzben ,vagy óvadékképes 
értékpapírokban leteendő bánatpénz 6000 K. 
Utó- és becsáron aluli ajánlatok nem fogadtat
nak el.

Venni szándékozók ezen árverésről oly ki
jelentéssel értesíttetnek, hogy ajánlataikat az 
árverési és szerződési feltételek értelmében 
tegyék meg.
. Árverési és szerződési feltételek az alólírt 
úrbéri elnöknél, a beszterczebányai m. kir. állami 
erdőhivatalnál és a zólyomi m. kir. járási erdő
gondnokságnál betekinthetők.

Kovácsfalván, 1912. évi január hó 12-én.
Zvara György, 

úrbéri elnök.

Vadgesztenyét
vadetetésre szállít:

FARAGÓ BÉLA
cs. és kir. udvari szállító

ZALAEGERSZEG.

Erdőmérnökgyakornoki állásra 
pályázatot hirdet egy nagyobb nyugat-magyar
országi hitb. uradalom. Kezdőfizetés 1400— 
1600—1800 korona, természetbeni lakással, 24 
ürm. tűzifával. Államvizsga letételével a kezdő
fizetés 2000 korona, mely összeg 3, illetve 4 
évenként 200, illetőleg 300 koronával emelkedik 
4800 koronáig. Mellékjárandóság 7 drb marha

tartás, 3 kát. hold I. 0. föld használata, 40 ürm. 
tűzifa. Megjegyzendő, hogy a 4800 korona fize
tést az illető mint erdőgondnokság vezetője 
érheti el, mert az uradalmi erdészeti vezető 
állás (erdőmester) külön javadalmazásban része
sül. A kinevezett ideiglenesen egy gondnokság 
vezetésével bízatnék meg, melyet idővel, beválás 
esetén, főerdészi minőségben venne át.

Faeladási hirdetmény.
A „Huszár-féle“ hitbizományi uradalom erdő

hivatala közhírré teszi azt, hogy az uradalmi 
erdő „D“ üzemosztályában, fokozatos felújítással 
kezelt szálerdőben az 1913-ik évtől 1920-ik évig 
kihasználandó 8 (nyolc) évi vágásainak, átla
gosan évente mintegy 1000 m3 tölgyfára és. 
mintegy 3200 m3 bükkfára becsült fatömege 
tövön a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Zárt 
rásbeli ajánlatok baráthi Huszár Tibor birtokos 
úrhoz Dolány (u. p. Nagyszécsény) legkésőbben 
folyó évi március hó végéig címzendők.

Részletes felvilágosítással szolgál.
Perőcsény (u. p. Vámosmikola)

az uradalmi erdőhivatal.

68/912. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az alólirt m. kir. állami erdőhivatal Arad 

vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 
1912. évi 116. KEB. számú határozata folytán 
a lemondás következtében üresedésbe jött, öt 
évenként 50 koronával emelkedő, 700 (hétszáz) 
korona kezdő évi javadalmazásu és az állás 
elnyeréséről szóló értesítés vételétől számított 8 
napon belől elfoglalandó

kerületi erdőőri állásra
pályázatot hirdet.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 
37. §-ában előirt minősítésüket, ép és egész
séges testalkatukat, életkorukat és az eddigi al
kalmaztatásukat előtüntető okmányaikkal fel
szerelt, egy koronás bélyeggel ellátott, sajátkezüleg 
írt kérvényeiket a folyó évi március hó 4-ig 
ide nyújtsák be.

Az elkésett vagy kellően fel nem szerelt 
pályázati kérvények figyelmen kívül hagyatnak.

Azonos minősítéssel biró pályázók közül az 
oláhul jól beszélők előnyben részesülnek.

Arad, 1912. évi január hó 19-én.
M. kir. állami erdőhivatal.
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115749—1911. I. B. I. szám.

Fenyő tutajfa eladás
egyezer és ötszáz köbméteres részletekben.

A máramarosszigeti m kir. erdőigazgatóság 
és a bustyaházai m. kir. erdőhivatal által Mára- 
marosszigeten, az erdőigazgatóságnál megtudható 
helyiségben 1912. évi február hó 6-ik napján 
s szükség esetén a következő napokon délelőtti 
9 órai kezdettel tartandó nyilvános versenytár
gyaláson az alábbi sorrendben eladásra kerül Írás
beli ajánlatokkal kapcsolatos szóbeli árverés utján.

1. A bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületé
hez tartozó királymezői felső, bruszturai és 
németmokrai m. kir. erdőgondnokságokból az 
1912. év folyamán a bustyaházai és técsői 
kincstári rakpartokra letutajozandó 1—-79. számú 
Egyezer köbméteres fenyőtutajfa részlet.

II A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
kerületéből az 1912. év folyama alatt a bocskó- 
lonkai rakpartokra letutajozandó mintegy 164500 
m3 fenyőhaszonfából mintegy 143000 m3 Egyezer 
és 215000 m3-nek ötszáz köbméteres részlete 
és pedig:

A. , az 1911. évi termelésből:
1., a bogdán—ehértiszai erdőgondnokság 

1—55.,
2., a vaséri erdőgondnokság 1—24.,
3., a bocskói erdőgondnokság 1 — 9.,
4., a kévéiéi erdőgondnokság 1—12.,
5., a mezőháti erdőgondnokság 1—38. sz. 

Egyezer köbméteres részlete,
6., a feketetiszai erdőgondnokság 1—43. sz. 

ötszáz köbméteres részlete.
B. , az 1910. évi termelésből a fejérpataki m. 

kir. erdőgondnokság 1—5. sz. Egyezer köbmé
teres részlete.

Minden Egyezer, illetve Ötszáz köbméteres 
részlet külön-külön értékesítés tárgyát képezi ; 
csak azok az írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, amelyekben külön-külön borítékban csak 
csak egy-egy határozottan megnevezett számú 
részletre tétetett ajánlat és a melyek a szóbeli 
árverés megkezdése előtt nyujtatnak be az árve- 
relő bizottsághoz, avagy a bustyaházai erdő
hivatal, illetve a máramarosszigeti erdőigazgató
sághoz.

Kikiáltási árak a következők:
1., Az I. és II. A. alatt tárgyalt 1911. évi 

termelésű faanyagnál:
a szerződési feltételek 7-ik pontja alatt rész

letezett alapárak.
2. A II. B. alatt tárgyalt 1910. évi termelésű 

faanyagnál: a szerződési feltételek 7-ik pontjában
Nyomatott Székely és Illés 

megállapított alapárak 15 (Tizenöt) százalékos 
apasztással.

Az Írásbeli ajánlatokban a kikiáltási árakon 
felül és tizedrész %-okban teendő az ajánlati 
még pedig számokban és betűkkel.

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. 
földmivelésügyi Ministerium erdészeti segéd
hivatalában, a máramarosszigeti erdőigazgató
ságnál, a bustyaházai erdőhivatalnál, valamint a 
két kerület valamennyi erdőgondnokságánál és 
a bocskói faraktárgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők és kívánatra az érdeklődők
nek a máramarosszigeti erdőigazgatóság, illetve a 
bustyaházai erdőhivatal által meg is küldetnek.

Az árverési és szerződési feltételek ezen felül a 
következő városok, illetve községek elöljárósá
gaihoz is megküldettek : Tiszaujlak, Beregszász, 
Vásárosnamény, Tokaj, Tiszaluc, Tiszafüred, 
Tiszalök, Fegyvernek, Poroszló, Törökszent- 
miklós, Szolnok, Tiszaföldvár, Csongrád, Szen
tes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, Török- 
kanizsa, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, Török
becse, Titel és Zimony.

írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlapok és 
borítékok a máramarosszigeti erdőigazgatóság
nál, illetve a bustyaházai erdőhivatalnál a jelent
kezőknek díjtalanul adatnak ki.

Kelt Budapesten, 1911. évi december hónapban.
JVL kir. fölömivelésügyi JVtinistcr,

2 drb kifejlett uhu,
egyenként 50 K-ért, egy tavalyi bak-róka, 
24 koronáért, teljesen kifejlett belga óriási 

nyulak páronként 10 koronáért eladók

Füzes Kristófnál
Csáki-Gorbón Szolnok- Dobokamegye.

A pécsi püspöki uradalom

főerdészi állásra
pályázatot hirdet; az állás 1912. évi április hó 
1-én foglalandó el.

Pályázni óhajtók szabályszerűen fölszerelt kér
vényeiket gróf Zichy Gyula dr. pécsi megyés 
püspök úr Ő Méltóságához címezve a pécsi 
püspöki jószágigazgatósághoz (Pécs, Papnövelde
utca 13. sz.) küldjék be.

Pályázati határidő 1912. évi január hó 31. 

fi jószágigazgatóság, 
könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör ni- 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára ... ... ... 1 K.

Vadászati lőmunkatárs :

Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-körűt 2-ik szám.

Az erdő értéke.
Irta Elek István.

III.

Az erdő értékét azonban nem a tulajdonos 
tiszta jövedelme után kell mérlegelni, hanem a 
közforgalomba átadott terményeinek értéke után. 
A föld és az erdő nemcsak a tulajdonosnak 
szolgáltat járadékot, hanem elsősorban keresetet 
biztosít a munkásnak, fuvarosnak, vállalkozó
nak, iparosnak, kereskedőnek, és pedig nem a 
tiszta jövedelem arányában, hanem a kitermelt 
és közforgalomba hozott értékek arányában.

így, habár a kincstári erdők oly Iekicsinylett 
csekély jövedelmeket hoznak is, talán azokból 
a Márton Sándor által veszteségként kimutatott 
milliókból le lehetne valamicskét az ezen erdők
ből kihozott termények forgalma révén előállt 
haszonra is számítani.

Hogy ez az indirekt haszon mennyit ér, ba
jos volna pontosan kiszámítani, de leginkább 
azon értékkel mérhető meg, amely értékben a 
termény a fogyasztó által megvásároltatik, 
illetve amily értéket az a fogyasztás, vagy vég- 
célu elhelyezés alkalmával képviselt.

Ez alapon lehetne talán megközelítőleg ki
számítani a termőföld közgazdasági értékét, de 
a mívelési ágak, illetve különféle termények 
termelése által elérhető közhaszon és jövedelme
zőség nagyságát határozottan csakis ez alapon 
lehet és szabad összehasonlítani.

Mint az elmondottakból is sejthető, a föld 
azon terményei bírnak a legkisebb közgazdasági 
értékkel, melyek ipari feldolgozást nem igé

nyelnek, vállalkozás és a kereskedelem révén 
erősebb értékemelkedést nem mutatnak. így 
például az erdőgazdaságnál a tűzifa, a mező
gazdaságnál a magtermelés szolgáltatják a leg
kisebb értéket. A búza, kukorica legfeljebb 
lisztté őrölve érnek el bizonyos áremelkedést 
(10%), .de általában úgy vehetjük, hogy a buda
pesti börzén jegyzett ár fejezi ki átlagosan a 
fogyasztás alkalmával képviselt értéket.

Minthogy pedig a statisztikai adatok 'szerint 
Magyarországon a szántóföld átlagosan 6 méter
mázsa termést hoz, s a magtermények végső 
árát átlag 16 koronára tesszük — a magtermelés 
közgazdasági jövedelme 96 korona holdankint.

Már ebből is látható, hogy a magtermelés 
egyike a legkevésbé jövedelmező földhaszná
latnak, mert például a dohány, cukorrépa, len, 
kendertermelés, ezen terményeknek szivarrá, 
cukorrá, vászonná stb. történő feldolgozásáig 
a munkások, iparosok, kereskedők, gyárosok 
ezreinek nyújt keresetet.

Bizony szegény ország az, melynek föld
használata főleg magtermelésre, állattenyész
tése a legelőre alapoztatik. Ettől a földhaszná
lattól vissza kell tartani a föld népét, nem pedig 
további terjeszkedésre biztatni fel, mint Márton 
Sándor teszi.

Lássuk ezek után, hát az erdő ugyan milyen 
közgazdasági értéket képviselhet.

Az iparilag feldolgozott faanyag, hogy végső 
stádiumában mily értéket képvisel, bajos volna 
eltalálni, csak úgy körülbelül egy-két példát 
hozok fel. Egy m3 tölgyfából kész hordót 500 
korona érőt, parkettet ugyanannyit kihoznak. 
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Egy m3 faanyagból előállított diófa-furnir 1000 
koronát, más fanemekből 500—800 koronát ér. 
Egyszerűbb szobabútorok faanyaga a nyers 
anyag mikénti egységére számítva 250—300, 
luxus-cikkek és bútorok faanyaga több ezer ko
rona értéket is képvisel. Tölgy-, fenyőgerendák, 
erősebb méretű épületi fák átlagosan a beépítés 
pillanatában 200 koronára becsülhetők, míg 
kisebb méretű épületi fák, szerszámfák, padlók, 
deszkák 80—150 koronát érhetnek. Hát a fog
piszkáló, gyufa, gyermekjátékok, sétabotok, cel
lulose, papiros faanyagának értékét ki tudná 
kiszámítani ?

Egy közepes erdőt véve alapul, 100 éves 
korban szolgáltasson csak 250 m3 faanyagot, 
miből mindössze 10% értékesebb, 20% kisebb 
értékű mű- és ipari fa hozatik közforgalomba s ez 
a 10% ipari feldolgozás után, a végcélu el
helyezés pillanatában, átlagosan 300 koronát, a 
kisebb értékű 20 % csak 150 koronát fog érni, 
erdőnk közgazdasági értékének számítása a kö
vetkező lesz:

25 m3 faanyag á 300 K . . 7500 K,
50 ..................... 150 „ . . 7500 „

175 „ tűzifa aprítva a feltüzelés 
alkalmával 262 ürm3 á 10 K 2620

Egy hold 100 éves erdő közgaz
dasági értéke..................... 17620 K,

miből egy száz éves vágásíordulóval rendszere
sen kezelt erdő átlagos közgazdasági értéke k. 
holdankint 176 korona volna, szemben a mag
termeléssel értékesített föld 96 korona értékével.

Az bizonyos, hogy a mezőgazdaság is produ
kálhat egyes terményeivel ilyen magas és még 
magasabb közforgalmi jövedelmet, de a mag
termeléssel értékesített szántó soha sem, leg
feljebb, ha majd 20 métermázsás terméseket 
hoz, mint Hollandiában, ugyanakkorra azonban 
az erdők gazdasági viszonyai is feljavulnak s 
az erdő belterjes kihasználásával a faanyag na
gyobb mérvű ipari feldolgozása által elérhetjük, 
hogy a mezőgazdasági mívelés általában sem 
fog a közvagyonosodást előmozdító nagyobb 
közforgalmi hasznot kimutatni, mint az erdők, 
dacára annak, hogy a jobb termőhelyeket amaz, 
a silányabbakat meg ez a termelés köti le.

Érthetetlen a Márton Sándor megtévedése, 

hiszen láthatja, hogy a gazdag népek előre
haladt kultúráik dacára is, erdőket nevelnek, a 
szegény népek meglévő földjeiket sem használva 
ki, erdőket irtanak s amaz a vagyonosodás és 
helyes földkihasználat természetes folyamata, 
emez a szegénység éhsége és kapzsisága; 
mégis 2 millió hold erdő kiirtása révén véli az 
ország vagyonát 2000 millió koronával emel
hetni.

Furcsa kis vagyonosodás volna ez? Mintha 
azt bizonyítgatná, hogy a cigány rongyos nad
rágja a sok szakadással, lyukkal értékesebbé 
válik, mert annál szellősebb lesz.

Hát én nem mondom azt, hogy erdőt és erdőt 
neveljünk- mindenütt, de oly mérvű erdőpusztí
tást végezni, mint azt. Márton Sándor tervezte, 
örökre helyrehozhatlan hibának -tartanék. Épen 
az a baj, hogy a mezőgazdaság túlmérvben ter
jeszkedett máris az erdőgazdaság rovására. Ez 
az oka a 6 métermázsás átlagos termésnek; 
mert ha meggondoljuk, hogy a bácskai áldott 
föld 15—20 méter mázsás termést is hoz és 
hogy az ország bővelkedik termékeny rónákban, 
sejthetjük, hogy mennyi silány szántónak kell az 
átlagot ily alacsonyra lerántani.

Nem hiszem, hogy — talán egyes különleges 
esetek kivételével — bárhol is állana ma még 
erdő olyan földterületen, amely más gazdasági 
mívelés mellett előnyösebben volna értékesíthető. 
Hogy más gazdasági mívelésre állandóan alkal
mas lehet még sok erdőnek a talaja, azt. meg
engedem, de hogy több közgazdasági értéket 
képviseljen irtás után a puszta föld, mint annak 
előtte faállományával az erdő, azt már tagadom. 
Más a gazdasági célszerűség és más a gazda
ságra való alkalmasság, mert sok erdőterület 
lehet alkalmas mezőgazdasági mívelésre és erdő
nek való fentartása mégis célszerűbb, jövedel
mezőbb s gazdaságosabb. A feltétlen erdőtalaj 
irtási tilalma az erdők fentartásának igen silány 
biztosítékát képezi és Márton Sándor még ezt 
is sokalja. Az erdők irtását ez alapon megaka
dályozni nem lehet, mert azt csak Márton Sán
dor tudja megállapítani, hogy melyik talaj fel
tétlen erdőnek való és melyik nem az, én azon
ban jobb sz-eretném, ha legalább mi, szakembe
rek (más úgy sem használja) végkép elhallgat

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



4. szám. MAGYAR ERDÉSZ 59

nánk ezzel a bizonytalan fogalommal, mert sok 
szomorú tévedésnek épen ez a kútforrása.

Csak egy esetet említek fel. Recsken a Tahy- 
féle birtokot szétszedték. Az erdejét a zsidók 
letarolták s aztán parasztoknak részletedben el
adogatták. Az új birtokosok által egyoldalulag 
megállapíttatott, hogy az erdő nagyrésze nem 
feltétlen erdÖtalajon áll s nekifogtak az irtás
nak. Bizony szomorú eredménye lett a dolog
nak ; az új irtás még a vetőmagot is alig adta 
vissza, pedig megfelelően lankás és legkevesebb 
50 cm. mély talaj volt mindenütt, amint azt 
Márton Sándor megkívánja. Ma már a paraszt
nak is van esze 1 Tovább irtott, ha már benne 
volt, de nem azért, hogy művelje, hanem hogy 
túladhasson rajta. Hoztak is vevőt valahonnan 
az alföldről. Őszkor látta a földet felszántva, jó
nak találta s megvette, de a tavasz és az aratás 
hamar értésére adták becsapatását. Élelmes em
ber volt ez is, nem szaladgált az ügyvédhez, 
hanem épített a földre egy takaros kis tanyát, 
fogott 'valahol vevőnek egy jámbor özvegy asz- 
szonyt s búsás haszonnal túladott a birtokon. 
Persze a jámbor as.szony már nem értett a vevő
fogáshoz s most csalásért perli az eladót, mert 
jó föld helyett olyan földet adtak el neki, ami 
jóformán semmit sem terem.

Rideg talaj, mint a magyar mondja (északi 
fekvésű kötött agyag).

Jól hiszem, hogy azt is érdeme szerint perel
nék be csalásért, aki a Márton Sándor 2 millió 
hold erdő irtását 2000 millió korona értékben 
boldogtalan földmíveseknek a nyakába varrná.

Erdőink 80%-a hegységi erdő, így a kétmillió 
hold kiirtandó területből, legalább is 1’6 millió 
hold a hegyvidékre esne. Jövedelmező mező
gazdasági mívelésre alkalmas földek leginkább 
az alföldön, a dombvidéken és legfeljebb az elő
hegységek igen elején, ameddig a szőlő flórája 
tart, lehetnek. A hegyek között már lemaradnak 
a szőlő, káposzta, kender, búza, dohány, répa, 
kerti vetemények, sőt a kukorica is s marad 
mezőgazdasági terményül a rozs, zab, pohánka, 
krumpli, rét, legelő. Később a magas hegysé
gekben már csak a kaszáló és legelő kíséri fel 
az erdőt, még itt is értékes termőhelyéig.

Ha már most a termények remélhető forgalmi 

érték-ének alapul vétele mellett tesszük meg 
jövedelmezőségi számításainkat, kitetszik, hogy 
az erdő közgazdasági értékét, csakis az alföldön 
és dombvidéken előforduló szőlő-, káposzta-, 
kender-, dohány-, buzaföldön és jó kaszálón 
érhetik el, ha azok az átlagosnál jóval több 
termést ígérhetnek és hoznak. Ellenben hegy
ségi erdőinkből legfeljebb silány szántókat lehetne 
nyerni, melyek 3—4 magot se hóznának, érték
telenebb termények előállítására volnának csak 
alkalmasak s ráadásul a községektől rendszerint 
távol esnének s így munkáltatásuk és trágyázá
suk költséges, vagy egyáltalán lehetetlen volna. 
A kaszálókkal ép igy baj volna, mert az erre 
alkalmas területek ma már mindenütt kaszálók 
és nem erdők s vájjon érdemes volna-e erdőt 
irtani olyan kaszálókért, mikről az első és egy
szersmind utolsó kaszálásnál sem veri rendbe 
a fűvet a kasza, az ott nagynehezen össze- 
kapargatott szénácskát hazaszállítani nem lehet 
s csak a helyszínén való feletetéssel volna érté
kesíthető.

Mindezeket figyelembe véve, mondja meg 
Márton Sándor, hol kívánja elhelyezni azt a két
millió hold erdőírtást, amely az országnak 1800 
millió korona vagyongyarapodást okozna?

Vagy erdőírtásokból nyert legelőkkel akarja 
az ország hanyatló állattenyésztését megmenteni 
és fellendíteni?

Ez tévedésének a koronája. Ha már eltekin
tenénk is attól, hogy Márton Sándor az itt fel
sorolt körülményekkel mind nem Számolt, — 
hogy jövedelmezőségi számításaival elvetette a 
sulykot, — hogy a nem feltétlen erdőtalajt mély
ség szerint centiméterekkel s lejtje szerint, szinte
zővel kívánja klasszifikálni, tekintet nélkül annak 
termelő képességére és a termények fajára: csak 
már- az erdőírtás révén való legelőnyerésről hall
gatott volna, — fel ne fedezte volna a legelők 
csodás jövedelmezőségét, ki ne találta volna a 
szántó-legelőt (?).

Az erdőtörvény 4. §-a taxatíve felsorolja a más
nemű gazdasági, mívelés fogalma alá tartozó 
termelési ágazatokat. Ezek: a szántóföld, rét, 
kert, vagy szőlő. Sem több, — sem kevesebb. 
Még csak a stb. sincs utána.

Azt hiszi Márton Sándor, hogy a legelő csak 
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tévedésből maradt ki? Dehogy is tévedésből, 
hanem azért, mert az erdőgazdák sohasem fog
ják elismerni azt, s még 1879-ben sem ismerték 
el, hogy a legelő több közforgalmi hasznot hajt
hat s így több közgazdasági értéket képviselhet 
az erdőnél.

A teleíptési törvény tervezeténél már egyszer 
megkisérlették a legelőt is becsempészni a más 
gazdasági mívélés fogalma alá s bizony-bizony 
sikerül szégyenére a magyar erdészetnek ez, ha 
más politikai okok e törvénytervezetet meg nem 
buktatják. Én ugyan felemeltem e kísérlet ellen 
gyenge szavam, de az viszhangra ott, ahol az 
erdőgazdasági érdekek védelmében kimondott 
szó súllyal is bírhat — nem talált, vagy tudo
másul sem vétetett.

Épen csak az hiányzik még, hogy a legel
tetésre állandóan alkalmasnak minősíthető erdők 
is irtás alá vétessenek. Hol állunk akkor meg? 
Hát egyáltalában van olyan erdőterület, amely
nek talaja, ha nem is egészben, hát részben 
legeltetésre is nem volna alkalmas? Erdőségeink 
akkor általában megszűntnek volnának tekin
tendők, maradnának egyes kőgörgeteges, termé
ketlen, meredek foltok, amikre már a véderdő 
fogalma is ráillene. Az értékesebb faanyag ter
melésére hivatott erdők mind a legeltetési láz 
áldozatául esnének és sok milliót érő közgazda
sági vagyon tétetnék tönkre egy pár nyomorúlt 
kecskebőrért.

Nem kell a népet arra tanítani és bíztatni, 
hogy legelőiket az erdő rovására terjesszék. 
Értik ők azt a mesterséget! Eljöhetne Márton 
Sándor ide Krassó-Szörénybe tanulmányozni ezt 
az ország vagyonosodását szépen (?) előmozdító 
akciót s megkoszorúzni egykori szép tölgyeseink 
siralmas emlékeit, az erdőtemető, körülgyűrü- 
zött törzsekből s kiégetett tuskókból állított fejfáit.

Megengedem, sőt biztos vagyok benne, hogy 
Márton Sándor nem ilyen erdőírtásokra gondolt, 
csak az a baj, hogy mást beszél, mint amit 
gondol, — mert azt vitatni, hogy az erdőknek 
legelőnyerés céljából való kiirtása közszükség s 
a nemzeti közvagyon ezáltal gyarapszik, épen 
annyi, mint az erdőgazdaság létjogosultságát 
megtagadni s az erdők általános kipusztítására 
felbiztatni az arra amúgy is éhes pásztornépet.

De lássuk csak, mi is hát voltaképen az a 
közlegelő? Egy szükséges rossz földértékesítési 
mód, mely a lehető legkevesebb jövedelmező
séget biztosítja minden más földhasználati mód 
között. Már a helyes földkihasználás elve sem 
engedi, hogy az fejlesztessék, ellenkezőleg, gaz
dasági viszonyaink fejlődése arányában mind 
szűkebb korlátok közé kell a legeltetést szorítani.

Nem a rendszeres legelőgazdaságokról beszé
lek, melyek pl. havasi tájékon nemcsak helyén
valók, de mint az egyedül lehetséges és leg
jobb földértékesítési mód, a köztermelés érde
kének fokozásából is szükségesek, hanem arról 
a rablólegeltetésről, amely elő- és középhegységi 
legelőinken folyik.

Erősen téved, aki erdőterületeknek lege
lővé való átalakításától az állattenyésztés fel
lendülését várja. Az állattenyésztés pl. nálunk 
a Dunántúl legfejlettebb, ahol épen a leg
kevesebb legelő van, ellenben legfejletle
nebb talán Krassó-Szörénymegyében, ahol más 
egyéb sincs, csak legelő s ahol mindenütt le
geltet az oláh, csak épen az oltár előtt nem. 
Ez természetes is, mert minél több a legelő, 
annál kevesebb gond van fordítva az állatokra. 
Eszik az, ha van mit, koplal, ha az időjárás 
miatt jól nem lakhatik, csigázza magát, gyapjú
jának egyharmadát ott felejti a tüskében, trá
gyája hasztalanul hull el szerte-szét s lugoztatik 
ki az eső vize által, csak egyetlen egy jó tulaj
donsága van a legelőnek, amiért a lusta pásztor
nép nagyra becsüli, hogy bármi csekélyke hasz
not adjon is, de amit ad, azt minden munka 
és fáradság nélkül adja.

A legeltetés a nomád népek hagyatéka, az 
okszerű állattenyésztést csak istápolja, de annak 
fejlődéséhez nem feltétlenül szükséges, óriási 
földpazarlással jár, nem respektálja a tulajdon
jogot, nem ismeri a határokat. Apostola azon
ban ennek a földzsarolási módnak is akad, 
hogyne, hiszen mi könnyebb élet annál, mint a 
máséból élni és dolog nélkül lenni.

A legelő marha csak egy szájjal szedegeti 
ősszé a fűvet, de négy lábbal tiporja azt. Ahova 
hullatott, onnan már nem legel, ahol ma áthaj
tották, ott holnap már csak immel-ámmal kap
kod eledel után. A pásztor tudja azt, s a neki 
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kijelölt területet már az első nap beszaladja s 
azontúl nap-nap mellett típratja a legelő sovány 
földjét, hogy a kínjában kinőtt új fűhajtásokat 
állataival összeszedesse.

Ez okokból jó, ha a fűtermés Vs-e az állat 
táplálására szolgál, 4/s része pedig haszontalanul 
vész el.

Nem is beszélek a legelő-elkopárosodásokról, 
csak ezt a nagymérvű földpazarlást kívánom 
szemléltetni, amely a legeltetéssel együtt jár.

Mesterséges takarmány-termesztés mellett a 
legeltetéssel zsarolt föld kétannyi rparhát is el
tarthatna, bár termő ereje és képessége soha 
sem merülne ki.

Hogy az így van, leginkább bizonyítja, hogy 
ha ma egyénileg kiosztják a legelő-területet, hol
nap már senki sem fogja tipratni, mikor azt jö
vedelmezőbben is kihasználhatja.

Magán legelőt, kivéve az uradalmakat, senki 
sem tart, vagy ha igen, azt is közösben legelteti.

A közös legelők szükségességét nem tagadom, 
mert mindenütt, hol dülő-rendszerben folyik a 
gazdálkodás, nyáron át a jószágot takarmányozni 
nem lehet, részint mert a földek az istállótól 
messze, szerte-szét feküsznek, részint mert a 
gazda népe künt a földeken van elfoglalva s 
nincs aki a marha elé vessen.

Hanem ebből a szükségességből kifolyólag 
nem adhatunk helyt annak a soha meg nem 
szűnő törekvésnek, hogy a közlegelők folyton 
nagyobbíttassanak.

Az állattenyésztés ugyanis fejleszthető legelő
szaporítás nélkül is, megfelelő takarmányozással 
és legelő-míveléssel, de ezt a mi gazdanépünk 
nem veszi be, mert a legelőt soha sem tekin
tette a magáénak, hanem közös bitang jószág
nak, amit mindenki tehetségéhez képest kizsa
rolni törekszik a maga javára. Ha a közlegelőt 
egyesek el-elfoglalgatják, soha sem kerül szóba 
a foglalt területnek visszaszerzése, hanem az 
erdő felé tolnák ki szívesen a legelő határait.

Mi erdészek azonban nem fogadhatjuk ezt a 
törekvést épen olyan szívesen, mert hiszen Ma
gyarországon 6'4 millió kát. hold legeltetésre 
állandóan használt terület van, az összterület
nek 13%-a.

Ebből a havasi legelőre mindössze 1'6 millió 

hold esik, a többi, az összterületnek mintegy 
10%-a más mívelési mód szerint is értékesíthető 
területeket köt le.

Bizony elég szép összeg s azt mutatja, hogy 
még mindig Ázsiában vagyunk, mert az csak 
természetes, hogy idővel, az intenzivebb föld
kihasználás idejében a legelők kevesbedése da
cára is, az állattenyésztés izmosodni és fej
lődni fog.

Aki tehát az állattenyésztés érdekeire való hi
vatkozással legelőért kiáltoz, az nem nyomon 
beszél, mert az állattenyésztés fejlődése nem a 
sok és több legelőtől függ, hanem a rendelke
zésre álló legelők helyes kihasználásától és mi
velőétől.

Ami pedig a legelő jövedelmezőségét illeti, 
ott is helytelen alapon számított Márton Sándor, 
mert egy 4 éves állat átlagos eladási árából 
számítja le a legelő értékét, holott azt képtelen 
igazolni, hogy az a felnevelt állat mit evett a 
legelőről s mit az eléje tett takarmányból.

Inkább hiszem, hogy a legelőről épen semmit 
sem szedett magára, mert nem beszélve a ha
vasi legelőről, ahol egy marhára 3—8 hold le
gelő is esik, — a mi dombvidéki és közép
hegységi legelőinken csigázott marha leginkább 
abból él, amit otthon vetnek elé, de egyébként 
az a növendék-állat sem lett a semmiből s talán 
az apa- és anyaállat tartását, miknek értéke már 
apadóban van, is számíthatta volna Márton Sán
dor valamibe.

Az általa kimutatott jövedelmezőség azonban 
egyáltalában nem felel meg a valóságnak, mert 
a legelő által szolgáltatott jövedelmek egyéni 
értékét holdankint, mint már előbb is rámutattam, 
a legelőbérekből semmi esetre sem lehet Ma
gyarországon 4—5 koronánál többre értékelni, 
ennél pedig az erdő minden körülmények között 
többet hoz.

A közgazdasági értékre nézve elismerem a 
legelő közszükségét, de csak bizonyos határig. 
A mezőgazdasági földekkel kell arányban állani 
a legelőnek, mert csupán legelőn tartani és ne
velni állatokat, az összeségre nézve már nem 
haszonnal, hanem kárral jár.

Már pedig ott, ahol erdőink vannak, van a 
mezőgazdasági területekhez viszonyítva bősé
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gesen elegendő, sőt so.k legelő, ahol pedig nincs 
meg ez a megkívánható nagyságú legelő, ott 
rendszerint erdő sincs. így Márton Sándor nagy 
felbuzdulása, miszerint adjuk át erdőink legjavát 
legelőknek, hiábavaló volt. Ezzel csak egyes 
élelmes vállalkozóknak nyújtana előnyt, akik 
maguk javára az így nyert több legelőt értéke
síteni tudnák, de sem a kisgazdákon nem se
gítene, sem az állattenyésztés érdekeit nem szol
gálná: ellenben az összeségre nézve örökre 
helyrehozhatlan hibákat követne el s nagy köz
vagyont dobna áldozatul az egyéni kapzsiságnak 
és éhségnek.

Nekünk erdészeknek egészen más húrokat 
kell pengetnünk. A legeltetést nem istápolni, ha
nem ki kell verni az erdőből, ha ugyan értékes 
faállományokat akarunk legalább jövőre nézve 
nevelni. Egy jól felújított zárt erdőben ugyanis 
nincs mit legeltetni. Hogy pedig a birka vagy 
marha ott szaladozzék nap-nap után azért a pár 
szál árnyékban nőtt, táperőben szűkölködő fű
szálért, az már csak nem közgadasági ha
szon ?

Hiszen a talaj televényrétegének eltiprásával 
már a talaj nedvszívó és nedvesség fentartó 
képessége tönkre tétetett s ez okból az ilyen 
legeltetett erdő nem fejlődik többé szabadon, 
csenevész, ritka lesz s mire vágás alá kerülne, 
még apró pénzzel sem fizet. A pásztoroknak 
meg gondja van rá, hogy a kéreg, gyökér stb. 
felsértése és erdőégések által' pusztuljon az 
erdő.

Tessék elgondolni, hogy üzemterveink 5 évi 
elő- és utótilalmat írnak elő mindössze, tehát a 
100 éves erdő talaja 80 éven át szakadatlan 
tiprásnak van kitéve.

Ha már végképen nem kerülhetjük ki az állat
tenyésztésnek erdőbeni legeltetések engedélye
zésével való istápolását, akkor Márton Sándorral 
egyetértőleg inkább engedem elfüvesedett vágá
somat 5 évig legeltetni, mint zárt erdőm talaját 
80 évig tipratni.

Erről azonban talán más alkalommal.
Egybefoglalva az elmondottakat, nyilvánvaló, 

hogy Márton Sándor azon állítása, miszerint: 
a magyar erdészet úgy egyeseknek, mint az 
államnak vagyoni helyzetében, erdők irtásá

val, oly javulást hozhatna létre, amely min
den külön befektetés nélkül, az egész ország
ban összevéve, legalább 1800 millió koronát 
érő talajérték-emelkedést, legkevesebb 90 millió 
korona évi bevételtöbbletet stb. eredményezne 
— már alapjában nélkülözi a tárgyi igazságot.

A megfelelő talajhasználat helyes elvét kívánja 
ugyan alkalmazni, de téves számításai épen az 
ellenkező irányba hajtották, mert az általa ajánlott 
erdőírtásokkal ugyancsak sok millió értékű köz
vagyon áldoztatnék fel a helytelen talajhasználat 
céljaira.

Tehát nem adhatjuk oda erdőinket, nem 
erdészeti előszeretetből, hanem mert azok több 
közgazdasági értéket képviselnek, mint az ott 
létesíthető szántó-legelők (?).

Márton Sándornak az erdészet törekvései ellen 
való támadásában a legnagyobb hiba, hogy 
sietett a nem szakemberek körében is széthin
teni tévedéseinek magvait. Elmondhatjuk, hogy 
ments meg Uram minket jóbarátainktól, ellen
ségeinkkel majd magunk is elbánunk.

Az állattenyésztés érdekeinek álapostolai, a 
legelő-prédikátorok azonban szaporodnak a Már
ton Sándor támogatása nélkül is s mint Baross 
Kálmánnak a Pesti Hírlapban történt kirohanása 
is igazolja, mind követelőbbé válnak az erdé
szettel szemben.

Az erdőtörvény 4. §-ában foglalt talajmeg
határozás és a 17. §-nak a tulajdonos jogi minő
ségére alapított rendelkezése, immár nem elegen
dők az erdők fentartásának biztosítására.

A magyar erdészet nem állhat tétlenül roska
dozó várának ostrománál. — Cselekednie kell! 
Az erdők fentartásának biztosítékait uj törvények
ben, uj alapokra kell fektetni. Az erdőket erdő
tagosítás utján kell a mezőgazdasághoz tartozó 
földektől és legelőktől végleg elhatárolni; kis 
erdőtulajdonrészeket közös erdőgazdasági egy
ségekké izmosítani; megvalósítani az örök erdő
birtok fogalmát, mely szerint az ilyeneknek minő
sített erdőbirtokok örökre is csak mint erdők, 
gazdasági terv szerint legyenek kezelhetők s ki
használhatók ! Akkor aztán már erős a mi vá
runk, jöhet az ellenség 1
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Az erdők elterjedésének és eloszlásának 
történelmi fejlődéséről.

(Vége.)

Angliában, a történetírók tanúsága szerint, a normán 
invázió idején, 1066. év körül, 69 nagy erdőbirtok léte- 
tezett, ellenben „Hódító Vilmos“, hogy vadászterületét 
nagyobbítsa, 30 falvai pusztíttatott el; egyébiránt pedig 
egy országban sem történtek oly nagyterjedelmü erdő
irtások, mint épen Nagy-Britániában.

I. Jakab uralkodása alatt, 1603-ban, az erdőnek szántó
földdé való átalakítására jutalom lett kitűzve, de legin
kább siettette az erdők pusztulását Cromwell agrár
politikája, csakhogy ez nem vált be, mert az erdők he
lyét nem mindig termékeny szántóföld vagy rét, hanem 
kopársággá vált puszta terméketlenség váltotta fel.

Skóciában a XIV. században Walláce Robert és 
Brouce Robert közötti harcokban tömérdek erdőt irtottak ; 
így Lancaster herceg egymaga az erdők letárolásánál 
24,000 embert foglalkoztatott. A skót hegyekben történ
tek a legnagyobb erdőírtások, míg Írország erdő-díszét, 
melytől a „zöld sziget" nevét kapta, már a 17-ik század 
elején elvesztette.

A nyugat-európai országokban tehát az erdők léte 
körül évszázados harcok folytak, melyekben hol a fen- 
tartó, hol a romboló elemek kerekedtek felül s e létért 
való küzdelem eredménye az erdők jelenlegi eloszlása.

Spanyolország erdőtlenítését merinó-júh tenyésztése 
okozta, mely az ország fatenyészetét részint közvetlenül 
pusztította, részint pedig a letarolt erdőterületek felújítá
sát akadályozta meg úgy, hogy ma egész Spanyolország
ban az egykori díszes erdők helyén értéktelen bozótok 
uralnak.

Ha Európa'erdőségeinek jelenlegi eloszlását szemléljük, 
úgy határozottan az erdőknek lassanként való háttérbe- 
szorulása állapítható meg, s egyszersmind azt is látjuk, 
hogy azokban az országokban, hol az emberiség kultu
rális fejlődése egy évezreddel vágy ennél több időre 
nyúlik vissza, az erdő létét fenyegető veszélyek hasonló 
arányban növekedtek. így Görög- és Olaszországban a 
kultúra nevében az erdők ellen indított irtóharc, mely a 
közép- és nyugateurópai államokban csak a VlII-ik 
századtól a XIV. századig indult meg, a földközi tenger 
melletti államokban már Homeros korában játszódott le.

Itt már akkor működtek közre azon tényezők, melyek 
miatt szükségessé vált az erdő irtása s hogy helyenként 
az erdő mégis megmaradott, ennek oka a' tengermelléki 
népek vallásos kultuszában keresendő.

Homerosnál olvassuk, hogy a hegységi erdők az istenek 
lakóhelyei, melyekben a halandóknak sohasem szabad 
a.törzseket vassal kidönteni, hanem a szép törzsek ma
gas korukban elvénhedve, önmagukban omolnak, ha 
végső órájuk bekövetkezett.

A városok közelében ligetek voltak az isteneknek szen
telve, melyekben fát levágni szigorúan tilös volt, mert 

az ily tett az istenek haragját vonta maga után. Nem 
kevésbé járult ezen időkben az erdők fentartásához a 
mythologia, a félistenekben, a nymphákban és satyrokban 
való hit, melyekkel a nép vallásos képzelete az erdőket 
benépesítő. Homeros többek közt azt mondja Ceres 
istennőhöz irt hymnusában, hogy „a nymphák örülnek, 
ha az eső az erdők tölgyeit növeszti, ellenben simák, 
ha ősszel azok lombja lehull“ (Odysea X. 350.).

Hasonló Erichtorius mondája, ki Ceres istennő berké
ben egy szent tölgyet kivág, e miatt Ceres istennő kísérői, 
a dryadok, Cerestől a faorzó megbüntetését kérik. Ceres 
egy hegyi nymphát a jeges Kaukázusba küld, hogy onnét 
éhséget hozzon, melyet Erichtorius testébe plántál, mire 
ezt oly csillapíthatatlan éhség fogja el, hogy egész orszá
gát felemészti, végre pedig önmagát falja fel.

Ezen mythos félreismerhetetlenül ama tényt igyekszik 
rögzíteni, hogy az erdő kiirtásából származó veszélyek 
a mindennapi kenyeret adó mezőgazdaságot megsemmi
síthetik, aminek csak éhínség lehet a következménye és 
ezen mythos keletkezésének az lehetett a célja, hogy az 
erdőket a pusztulástól megóvja; annál is inkább’való- 
színü, mert Árkádia lakói között manapság is dívik a 
véderdők szentelése, midőn az egész község processióval 
az erdőbe kivonul s ott szertartások kíséretében a lelkész
szel egy darab szentelt kenyeret valamely fa odújába 
rejtenek s ezután az ily módon megszentelt erdőnek ki
vágása szigorúan tilos. Lehet, hogy ezen, a keleti egy
házban helyenként dívó szokás a szentirás Ószövetségé
nek theokratikus törvényein alapszik, mert Mózes 5 
könyvének X. 19. részében az áll, hogy „az Isten a 
gyümölcstermő fáknak kivágását és azoknak hadi célokra 
való felhasználását megtiltotta, mert a fa nem lévén 
ember, magát nem védheti.“

A történetírók szerint Attikában az erdőt már a IV. 
században Kr. e. a síkságról a hegységekbe szorították 
fel és már Aristoteles sürgeti, hogy a városok közelében 
az erdők fentartandók, mert a fának közelről való be
szerzése a lakosság életfentartásának egyik főkelléke.

A római íróknál többek között Plinius oly törvények- 
,nek meghozását sürgeti, melyek hivatva lennének az 
erdőket jogtalan beavatkozások ellen megvédeni. Cicero 
pedig megvetendő és a közérdeket veszélyeztető csele
kedetnek mondja az oly „tettet“, ha valaki tömeges 
„erdőmészárlásokban“ vesz részt ' (Oratio 2, Philipp). 
Hogy pedig a rómaiaknál már létezett a rendszeres erdő
gazdaságnak némi foka, az a gazdasági írók, Cato és 
Columella irataiból tűnik ki, kik közül az első utasításokat 
ad tölgycsemetekert telepítésére nézve.

Olaszországban később a középkorban hoztak a magas 
hegységi erdők kiirtását tilalmazó törvényeket; így a 
flosentinai köztársaságban az Apenninek csúcsától lefelé 
egy mérföldnyire az erdő letárolása meg volt tiltva s 
ezen szigorú törvényeknek volt köszönhető, hogy az 
Apenninek csúcsát még a XVIII. században is erdő borí
totta, mig I. Lipót toskanai nagyherceg ezen törvényeket 
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hatályon kívül nem helyezte, ami ezen hegyláncolatnak 
rohamos erdőtlenítését okozta.

Olaszország erdőségeiben különbén a legnagyobb 
pusztításokat vitte véghez a mértéktelen kecskelegeltetés, 
midőn a pásztornépek buja tenyészetü legelők nyerése 
reményében, fanatikus. dühvei estek neki minden erdő- 
kulturának. Ennek a félresült, míveletlen igyekezetnek 
következményei a Karsztok s egész vidékeknek sivár 
kilátású, egyhangú tájai, melyeket most már a saját 
kárán észretért utókor tűzzel-vassal agyonkúltivál, vissza
sírván a mesebeli árnyas erdőknek költői fantáziát meg
terhelő, üdítő homályát, amely felé törtet ma minden 
épkéz-lábu túrista, nyaraló,' üdülő és gyógyulást kereső 
nép, eltekintve az anyagi érdektől hajtott könyörtelen 
materializmustól.

Az erdők fentartása körüli harc évszázados változásai 
idézték elő, hogy azok Európa legtöbb államában a 
természet adta termőhelyről nagyobbára a feltétlen erdő
talajokra lettek visszaszorítva s azért általában a hegy- ’ 
vidékek több erdővel rendelkeznek, mint a sík, alföldi 
vidék. A változások folyamata ma már befejezettnek 
mondható, mert az erdők által elfoglalt talaj másnemű 
gazdaság mivelésére többé már nem alkalmas, vagyis 
feltétlen erdőtalajón áll. A napról-napra mindinkább 
növekedő faszükséglet, továbbá az erdőségek kedvező 
befolyása a vidék klimatikus viszonyaira, a legtöbb or
szágban az erdők fentartása érdekében minden lehetőt 
megtesznek, védelmükről, okszerű használatukról törvé
nyileg gondoskodnak; azok terjesztését, különösen a kopár 
területek befásításával évről-évre emelik s kényszerítik a 
különben terméketlen holttőkét, hogy művelőinek fárad
ságát búsás kamatokkal jutalmazza.

Kellner Viktor.

Fakereskedelmünk Likakrbavában.
Az utolsó évek alatt a volt otocsaci, ma pedig susaki 

kir. erdőhivatal évi jövedelme csökkent, olyannyira, hogy 
folyó -kiadásait is alig képes azokból fedezni, pedig van
nak helyenként sok évi el nem adott fakészletei és az 
évi vágások fatömegei is a 3 legjövedelmezőbb erdő
gondnokságában (Krasno, Skare, Ljeskovae) szép értéket, 
mintegy 120.000 K képviselnek.

A vágások legnagyobb része eladatlanul áll, egyszó
val a fakereskedés a szó legszorosabb értelmében pan
gásnak indult, nem használt ez ellen sem az erdőhivatal 
árverési hirdetésé, sem főnökeinek fáradhatatlan buzgó- 
sága, mert vevő nem jelentkezett.

Az ilyen állapot minden erdészt gondolkodóba ejt és 
aggodalommal tölt el. Én is gondolkodván a helyzet 
felett annak rugójául a következő okokat tartom.

Első sorban is azon tényt, hogy a boszniai erdőkből 
a fakereskedők olcsó tőár, olcsó munkaerő és fuvar, 
végre pedig jó közlekedési viszonyok mellett nagymennyi- 
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ségü és első osztályú bükkfa-árut dobnak a piacra, 
amely árúval sem minőségre, sem pedig értékre nem 
vetekedhetik a mienk. Azok válogatott, szép törzsekből 
termelik az árut, mig a mi kereskedőink a selejtesebb 
törzseket is kénytelenek feldolgozni.

A boszniai erdőkben a fakereskedés újabb keletű, az 
állabok úgyszólván érintetlenek, mig ellenben nálunk 
még akkor, amikor „Az isten járt a földön“, a Militär 
Grenze idejében, a mi jó granicsárjaink átkutatták az 
erdőket, a szép törzseket kiválogatták és bizony a mai 
nemzedéknek a bükktörzsekből csak a selejtese ma
radt meg.

A bükktüzifát csak a tengerhez legközelebb eső vágá
sokból termelhetik fakereskedőink, de még annak a 
közelítése is, munkás és fuvaros hiányában, oly lassú és 
célszerűtlen, hogy mire a tengerhez fuvarozzák, a hasá
bok meg vannak fülledve, a kéreg pedig mind lehullott, 
mig ellenben Boszniában az erdőből jókor kiszállított 
tűzifa vasúton jut Dalmáciába és a tengerpartra.

Évi vágásaink lúc- és jegenyefenyő törzseinek jórésze 
túlkoros ; ezen törzseket a fakereskedők mostanáig érté
kesíteni tudták négyélüre bárdolt gerenda (bordonok) 
alakjában, de most nagyobb méretű gerendának keletje 
nincs, tehát a vastag törzseket fel kellene fűrészelni. A 
fűrészelt árut keresik is, de az egy stirovacsai 
gőzfűrészt kivéve — több fűrészünk nincs — az a 
nehány parasztfűrész nem képes a gőzfűrésszel termelt 
áruval felvenni a versenyt.

Vasút az egész vármegye területén nincs, úthálózatunk 
pedig hiányos.

Az egész vonalon, de különösen a krasznói erdőgond
nokságnál munkáshiány van és nincs elegendő fuvaros, 
innen van az, hogy egy-egy vágást 2 év alatt alig tud 
a fakereskedő kidolgoztatni és az árut kifuvaroztatni.

A munkáshiány főoka a kivándorlás.
Likakrbava megyében a kivándorlóknak két nemét kell 

megkülönböztetnünk, még pedig olyanokat, akiket a szük
ség hajt a tertgerentúlra és olyanokat, akiket a nagy 
kereset, a meggazdagodás után való vágy késztet a ván
dorbothoz nyúlni.

Szükségből vándorol ki a tulajdonképeni Lika lakos
sága Perusicstól Góspicsig és a dalmát határig, még pe
dig egy részük Német és Oroszországba, Romániába, 
Boszniába, más részük pedig az Egyesült Államokba. 
Hogy miért megy el, arra könnyű a felelet. A házközös
ség lélekszáma évről-évre szaporodik, a földbirtok kevés, 
a gabona gyengén terem, a jó termés ritka, takarmánya 
nincs, hogy marhaállományt tarthatna, legelői pedig na
gyon gyengék, emellett a még meglevő bükkerdők üze
men kívül vannak, a piacok nagy távolsága, út és vasút 
hiánya miatt, tehát az egyedüli keresetforrás sínes meg, 
amit az erdei munka nyújthatna.

Évi gabonatermését a likai granicsár-család — bátran 
mondhatjuk — karácsonyig megeszi, azontúl pedig újig, 
vett liszten kell élnie.
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Ugyancsak a szükség űzi ki az Otocsac mellett fekvő 
Kuterevó falu lakosságát is, akik ősidő előtt letelepedett 
krajnaiak és főfoglalkozásuk az erdei munka.

Nyáron át a vágásokban fenyő és bükk hasított árut 
szoktak termelni, télen pedig háziiparszerüen. űzik a 
kádár mesterséget. A múlt években mindenki, amint 
valahogy előkerítette az útiköltséget, kivándorolt, mert 
erdei munka nem volt, az iparához szükséges dongát 

■ maga nem termelhette, favételre nem lévén alkalma, 
lopni meg nem lehetett.

Azok, akik Amerikában meg akarnak gazdagodni, szinte 
két részre oszthatók. Az egyik rész erdei és egyéb 
munka után akar vagyonhoz jutni, míg ellenben a másik 
része fő keresetforrásául a koldulást tűzte ki ; az 
utóbbiakról fel kell jegyeznem, hogy az alakításban 
művészek, mert teljesen épkézlábu ember pár pillanat 
alatt a legszánandóbb alakká változik át. Ép testtel megy 
közülök-a legtöbb Amerikába és ott különféle fűvek és 
orvosszerek segélyével elfonnyasztják karjukat, kezükfejét 
stb. és így kényszerítik az embert könyörületre.

Ezt az ipart (?!) a tengerparti „Primorcok“ Starigrad- 
Jablanac, Stinica és Cesarice környékéről űzik leginkább, 
ezek kötik különben állítólag a legjobb üzletet, mert évi 
mérlegük saját vallomásuk szerint 1600-—2000 K nyere
séggel záródik.

Ha egyik másik közülök visszajön a Karst szürke 
sziklái közé, jóllehet ezrektől dagad a tüszője, azokat 
még sem élvezi, hanem koplal mellette és üzleti szel
leme itt sem hagyja őt pihenni, hanem fogja torbáját 
(tarisznya) és megy a szegény Likább tovább ... koldulni.

Megjegyzem még, hogy ugyancsak ezen vidék „Pri- 
morcai“ között akadnak kitűnő kőmunkások, akik az 
építkezéseknél nagyon is használhatók és megbíz
hatók is.

A kivándorlás lehetősége elé nem gördít akadályt kis
korúság, katonakötelezettség stb. ; tudja isten hogy és 
mikép, de oly könnyedén és biztosan mozognak a kiván
dorlók, mintha nem is Amerikába mennének, hanem 
csak a szomszéd faluba.

Úgy a fakereskedés pangása, valamint a folytonos 
kivándorlás is megéídemlik azt, hogy az ember fontolóra 
vegye azon tényezőket, amelyek az előbbit elősegíteni, 
az utóbbit pedig ellensúlyozni lennének, hivatva.

Szerény véleményem szerint a következő intézkedé
sekre lenne szükség :

Vasútra, mely a megye erdős bérceit szelné át. Két 
vonalra lenne szükség, az egyik Boszniát kötné össze a 
Kapelo-hegy mentén, a másik pedig Dalmáciát a Velebit- 
hegységen keresztül a fiumei vonallal. A keskenyvágányu 
rendszer is megfelelne.

Financiális szempontból első pillanatra a vasút ki nem 
fizetné magát, de ha tekintetbe vesszük azt, hogy azon 
esetben, ha a vasút ki lenne építve, az erdők belterjesen 
kihasználtatnának és sok olyan áru is termeltetnék, amely 
eddig a piac nagy távolsága miatt elő nem lett állítva, 

akkor pedig a vasút, ha nagy haszonnal nem is, de 
deficittel sem dolgoznék.

Jelenleg a fuvarosok fát szállítanak ki, terményt és 
egyéb iparcikkeket szállítanak be a megyébe ; ha vasút 
lenne, ezek a fuvarosok mind a fának az erdőből való 
közelítésével foglalkoznának.

Ez idő szerint lenne a vasútnak szállítani valója az 
üzemben levő 5 erdőgondnokság területéről évenként átlag 
25.122 m3 jegenye és lúcműfa á 470 kg. 11,807.340 kg.

5.981 „ bükkműfa á 700 kg. 4,186.700 kg.
47.912 „ bükk tűzifa á 990 kg. 47,432.880 kg.

Összesen 63,426,920 kg. 
súllyal, ehhez még bátran hozzá lehet adni 200.000 q., 
amely az üzemen kívül álló likai erdőkből kerülhet ki 
és 212.000 q, amelyet a vagyonközségi erdők szolgáltat
nának, tehát 1,046,269 q fa várna szállításra, — ami 
349 30 vaggonos tehervonatnak felel meg; — hang
súlyozom, hogy a mai viszonyok mellett, mert ha vasút 
lesz, ez a súly még növekedni fog. Vasúton olcsón 
lehetne szállítani a megyébe úgy élelmiszert, mint takar
mányt és így a gazdák is könnyebben tudnák magukat 
fentartani, a kereset is jobb lenne s nem gondolna senki 
a kivándorlásra, végre pedig ez a vasút a magyar ipar
cikkeket is közvetíthetné Dalmáciába, tehát nemzetgazda
sági nézőpontból is nagy horderővel bírna. Az egész 
megye úgy élelmicikkekben, valamint takarmányban is 
állandó bevitelre szorul, tehát a teher- és személyforga
lom is jövedelmet hozna, emellett a kádár háziipart, 
mint téli keresetforrást, pártolnunk kellene, ahelyett hogy 
lépten-nyomon üldözzük; az igaz, hogy a mai viszonyok 
között a legjobb akarat mellett sem engedhet be az erdész 
egy ilyen iparost az erdőbe, hogy az árverésen megvett 
széldöntvényét dongára dolgozza fel, mert biztos lehet 
felőle, hogy a szomszédságban, a sziklák között, a szem 
előtt eltakart helyen ép törzset fog dönteni és abból 
hasogatja dongáját, a vett törzset pedig apránként fűrészel- 
geti, elégeti és így színleli a fatörzs feldolgozását, ily 
módon ő maga kényszeríti az erdészt arra, hogy az 
árverésekről zárja ki.

LikakrbaVa megyében a kádárok látják el az egész 
megyét, de különösen a tengermellékét és Dalmácia 
szomszédos részeit úgy a konyhában szükséges faedény- 
nyel, valamint a szüreteléshez szükséges puttonyokkal', 
hordókkal stb. kocsigyártók, asztalosok, tányér, teknő, 
fapipa és faevőeszköz készítők, késesek és kosárfonók is 
nagy számban vannak.

Az összes iparosok a gyártmányaik előállításához szük
séges faanyagot, — kivéve a kosárfonókat — jórészt 
tilos úton szerzik be, igaz ugyan, hogy dongát hasíthat
nak és deszkát fűrészelhetnek fakereskedőtől vett áruból 
is, de ennek az ára oly nagy, hogy a kész áru eladási 
értéke alig fedezi a kiadásokat.

Mivel az összes házi iparok között első helyen álla
nak a kádár- és kosárfonó-ipar, épen ezért e kettőnek 
előmozdíthatóságáról óhajtanék röviden megemlékezni.
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A kádárokon könnyen lehetne segíteni, még pedig 
mindaddig, amig a nép megtudná becsülni a másét, úgy, 
hogy a kincstár az egyes erdőgondnokságoknál, — ahol 
épen szükségesnek mutatkoznék — raktárakat állítana 
fel és széltöréseit, széldöntvényeit, egyszóval fekvő fáját 
dolgoztatná fel a megfelelő méretű dongára és szállítaná 
raktárába, innen vásárolhatnák az iparosok a lehető leg
alacsonyabb előállítási áron ; a kincstár a feküfára alkal
mazott 3O°/o árengedményt is tekintetbe vehetné, így 
azután az iparos olcsó dongához jútna és jó keresetre 
tenne szert.

A mai eladási mód azt a kisiparost erősen sújtja, 
mert őreá nézve csak a törzs azon része bír értékkel, 
amely hasítható, ámde az erdész a fát nem hasítható- 
sága szerint becsüli meg, hanem mű- és épületfára 
való alkalmassága szerint, tehát mindenesetre maga
sabbra becsülte, mint amennyit ér annak, aki a törzsből 
csak dongát akar hasítani.

Nyúgodt lélekkel mondhatjuk, hogy a dongák drága
sága miatt az a szegény iparos oly keveset keres, hogy 
nem érdemes ezzel a munkával foglalkoznia, épen ezért 
fogja kezébe a vándorbotot és Amerikában néz egy szebb 
jövő után; pedig nagy kár ezért a népért, mert józan, 
szorgalmas, takarékos és kevéssel is beérő.

Annyi itt az erdőn a kárba vesző faanyag, amelyet a 
nagy távolság, vagy pedig út hiánya miatt értékesíteni 
nem lehet, ők pedig szívesen felhasogatnák dongára és 
ló-, meg emberháton kihordanák a legkedvezőtlenebb 
helyekről is, csakhogy olcsón júthatnának hozzá, csak 
tudnák, hogy annyit keresnek mellette, hogy a mindennapi 
kenyér megkerül.

Ha a kincstár kezébe veszi ügyüket, akkor sokat tehet 
érdekükben ; véleményem szerint ily eljárás mellett lopásra 
nem adnák fejőket, mert annyi dongát vehetnének, 
amennyire csak szükségük van, amellett az anyag olcsó 
is lenne és az iparosok ellenőrzése könnyű. Felemlíten
dőnek tartom azt a körülményt is, hogy dongaraktárunk 
nagykereskedőinknek semmi konkurenciát nem csinálna, 
mert azok termelt dongáikat anélkül is másfelé értékesít- 

•hetik, sőt ellenkezőleg, nagy hasznukra lenne ez a dolog, 
mert a nyári idényre biztosítanék nekik a munká
sokat.

Alkalmas helyeken gőzfűrészeket kellene építeni, hogy 
a fa intenzív feldolgozása biztosítva legyen és emellett 
a kereskedelemnek minden tekintetben megfelelő árut 
termelhessünk. E célra megfelető hely Ljeskovae, Svica 
esetleg Kosinj.

Célszerű közlekedési eszközök megépítése után be 
kellene hozni a kisebb csoportokban való eladást, illetve 
házi kezelést.

A kosárfonó ipart illetőleg szükségesnek tartanám a 
Gacska és a Lika folyók mentén kosárfonáshoz alkalmas 
fajokból fűzeseket telepíteni és azokat szakszerűen kezel
tetni, mert ott most a fűz vadon tenyészik, minden gon
dozás nélkül.

Kosárfonó tanítókat is kellene kiküldeni, akik a néppel 
a finomabb munkát ismertetnék meg.

Be kellene Likakrbavában is hozni a munkásokkal 
szemben Magyarországban dívó humánus intézkedéseket, 
mint baleset ellen való biztosítást, betegsegítő pénztárt, 
nyugdíjintézményt, mert őszintén megvallva, itt a munká
sokkal a jó Istenen kívül senki sem törődik. Eltörheti az 
a lábát, de még a nyakát is szegheti, senki sem érdek
lődik utána, hogy vájjon fel fog-e gyógyulni? kell-e neki 
orvosi segély és van-e pénze orvosra? Ha pedig belehal 
sebébe, senki sem kérdi az özvegyet: „Hát te miből 
fogsz élni gyermekeiddel ?“

Az elősoroltakat röviden összefoglalva: jó közlekedési 
eszközökkel, a háziipar fellendítésével és a munkások 
védelmével gondolnám azt a célt elérni, hogy fakeres
kedelmünk virágzásnak induljon, a nép pedig jólétnek 
örvendve, a vándorbothoz ne nyúljék.

Hamar László.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő. 

(Folytatás.)

Az 1879. évben alkotott és 1880. évi julius hó 1-én 
életbelépett erdőtörvénnyel a város erdőgazdaságára nézve 
is uj korszak is kezdődött.

A törvény 17. §-ának rendelkezése értelmében a városi 
erdők állami felügyelet alá tartozván, az akkori időben 
Szatmáron székelő kerületi kir. erdőfelügyelőség javasla
tára a közigazgatási erdészeti bizottság felhívta a várost, 
hogy az érvényben levő gazdasági terv helyett a törvény 
szellemének megfelelő uj gazdasági tervet készíttessen 
és az erdők kezelését okleveles erdőtisztre bízza.

Minthogy pedig az érvényben levő gazdasági terv 
rendelkezései nem lettek betartva, a kir. erdőfelügyelő a 
város, mint erdőbirtokos ellen, erdőrendész^ti áthágást 
eljárást indított.

A városi közgyűlés a közigazgatási erdészeti bizott
ságnak ezekben hozott határozatait sérelmesnek találván, 
megfelebbezte a földmivelésügyi ministerhez, aki a bizott
ságnak úgy az uj erdőgazdasági terv készítésére, mint 
az erdőrendészeti áthágási eljárásból folyólag hozott hatá
rozatait helybenhagyta, megengedte azonban, hogy az 
erdők kezelése továbbra is a nem szakképzett Somlyay 
Kálmán erdészre bízassák, mivel az erdőtörvény őt már 
szolgálatban találta. Felhívta azonban a várost, hogy 
erdejét adja állami kezelésbe. Meg is indultak erre nézve 
a tárgyalások, de eredményre nem vehettek.

Az erdők részletes felmérését és az ennek alapján 
készítendő uj erdőgazdasági terv összeállítását Fogarassy 
Sándor mérnök és Pálos Konrád vármegyei főerdész 
vállalták el 4610 forintért és 1887-ben be is végezték. 
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Az 1889-ben jóváhagyott ezen erdőgazdasági terv szerint 
a Sárerdő, Nagycsonka, Kiscsonka, Darvasmoha és Nagy
mocsár erdők három külön gazdasági osztályban három 
vágássorozattal szálerdő gazdaságban, 100 éves forduló 
mellett volt kezelendő, a Nagyerdő pedig 40 éves közép
erdő gazdaságban. A hozamszámítás a tér- és fatömeg- 
szakozás elve alapján lett megállapítva. Ezen terv alapján 
az évenként kihasználható fatömeg tőértéke egyéb mel
lékhaszonvételekkel együtt átlag 18,000 forintot tett volna, 
azonban a zárszámadások szerint az átlagos évi tiszta 
bevétel 1895-ig csak 9000 forint volt.

1894-ben a város közönsége több rendbeli építkezést 
és beruházást tervezett, amelyek megvalósításához nagyobb 
pénzösszegre volt szüksége. Boros Bálint bizottsági tag 
indítványára elhatározta ennélfogva, hogy a szükséges 
kiadások fedezése céljából a Nagycsonka és Darvasmoha 
erdők mintegy 2092’3 k. holdnyi területén található 
vágható korú faállományt 10 évi kihasználási idő mellett 
eladja, ami által a város közönsége megmenekülhet 
újabb kölcsön felvételétől, sőt esetleg még a meglévő 
tartozását is kifizetheti.

Az erdőgazdasági tervtől eltérő ezen rendkívüli fahasz
nálatnak megfelelő feltételek melletti engedélyezését a 
földmivelésügyi minister is kilátásba helyezte.

A tanács által 1896-ban közzétett árverési hirdetmény 
folytán beadott 6 pályázat között legkedvezőbb volt a 
Neuschlosz-féle nasici gőzfürész részvénytársaságé, amely 
2085 k. holdért 10 évi kihasználási idő mellett 870,000 
forint vételárt ajánlott fel 5 év ajatt fizetendő három 
egyenlő részletben és kötelezte magát, hogy a tervbe 
vett szatmárhegyi vasút megépítéséhez 30,000 forinttal 
hozzájárul. A közgyűlés az ajánlatot elfogadta, a szerző
dést megkötötte s a város felügyeleti hatóságaihoz va- 
gyonfelügyeleti és erdőfelügyeleti szempontból megadandó 
hozzájárulás kikérése céljából felterjesztette azzal a kéréssel 
kapcsolatban, hogy a nem feltétlen erdőtalajon álló 
letarolandó erdőterületnek az erdők állományából való 
kivonása és jövőben állandó mezőgazdasági használata 
megengedtessék.

Úgy a belügyminister, mint a földmivelésügyi minister 
helyt adott a kérelemnek, utóbbi oly feltétel alatt, hogy 

wkompenzációképen az avasi hegységben legalább úgyan- 
oly területű erdő vásároltassék és mert 1897-ben amúgy 
is revisionális időszak következik, a megejtendő beszá
molással egyidejűleg uj erdőgazdasági terv készíttessék, 
az erdők kezelése pedig okleveles erdőtisztre bizassék, 
vagy az erdő állami kezelésbe adassék.

A közgyűlés ebből folyólag a revisionális munkálat és 
az ezzel egyidejűleg bemutatandó uj rendszeres erdőgaz
dasági terv elkészítésével Szénássy Béla és Érsek Árpád 
okleveles erdészeket bízta meg és elhatározta, hogy az 
erdők kezelését okleveles erdőtisztre bízza.

A Neuschlosz cég 1896. februárban meg is kezdette 
a kihasználást. A létesített fűrész még ugyanaz évben, 
a szatmár-erdődi helyi érdekű vasút pedig egész hosz- 

szában kiépítve 1898-ban lett átadva a forgalomnak. 
Ez időtájt keletkezett az ecsedi láp lecsapoló társulat 
vízlevezető csatornája is, amely a Moha és Nagymocsár 
erdőt átszeli és ebből mintegy 30 k. holdnak kisajátítását 
tette szükségessé.

A Szénássy és Érsek által készített erdőgazdasági terv 
jóváhagyva 1897-ben életbe lépett. Az erdőállományból 
kivont területnek pótlásáról is gondoskodott a város, 
amennyiben 1899-ben az Avasban 3819’4 k. hold erdőt 
vásárolt.

Végül teljesítette az okleveles erdőtiszt alkalmazására 
vonatkozó feltételt is és az 1899-ben 29 és Va évi szol
gálat után lemondott Somlyay Kálmán erdész helyét a 
főerdésznek megválasztott Léber Antal okleveles erdő
tiszttel töltötte be, aki ma is mint városi erdőtanácsos a 
legteljesebb elismerésre méltóan vezeti az erdőgazdaság 
ügyeit. Nehéz helyzete volt kezdetben. Mert bár a kész 
erdőgazdasági tervek megjelölték ugyan a kezelés irányát, 
de a megnyirbált hatáskör, a függő helyzet, az elavult 
kezelési eljárás, értékesítés és elszámolás oly akadályokat 
gördítettek eléje, amelyeknek legalább részben való meg
szüntetése nélkül belterjes, jövedelmező és okszerű gaz
dálkodást folytatni nem lehetett. Léber kitartásának, eré- 
lyének és fáradhatlan munkásságának köszönhető, hogy 
a helyzet javult lassan és a legnagyobb nehézségeket 
1900-ban közgyűlési határozattal meg is szüntették. Az 
erdőhivatal ügykörére nézve uj szolgálati és kezelési 
szabályzatot dolgoztak ki. Az erdészeti altisztekre nézve 
szintén uj szolgálati és fegyelmi szabályzat készült, amely 
1903. óta érvényben van. A tiszti és altiszti személyzet 
fizetését és járandóságát rendezték, egy központi erdőőri 
állást rendszeresítettek, az erdőkben nyolc erdőőri lakást 
emeltek, a gazdasági beosztást az erdődazdasági terv elő
írása szerint állandósították, az utakat, nyiladékokat szabá
lyozták, az anyagértékesítést és elszámolást módosították.

Léber szakértelemmel párosult ügyességének a követ
kezménye tapasztalható is lett rövid idő múlva, mert az 
eddig szokatlan és rendkívüli beruházások ellenére az 
erdők tiszta jövedelme már az első években is 50%-kal 
emelkedett, amely előnyös változást nemcsak a faárak 
és keresleti viszonyok javulása okozta, hanem főképen a 
fatömegéknek belterjes kihasználása és értékesítése.

Az 1906-ban megejtett revisionális munkálat alkalmával 
kitűnt, hogy az utolsó 10 évi házikezelés eredményeképen 
mutatkozó átlagos évi tiszta jövedelem 82,000 korona 
volt, jóllehet a vágásterületek a múltban történt tűhasz
nálatok következtében kisebbek voltak. Ehhez járult még 
a Neuschlosz cégnek tömegesen eladott erdő fatömegéért 
évenként fizetett 180,000 korona bevétel.

Hogy az erdő jövedelmének ilyen örvendetes javulása 
minő befolyással volt a város háztartására és évi költség
vetésére, mutatja ezt a rohamos fejlődés és szépülés s a 
pótadónak 98°/o-ról 76%-ra való leszállása.

A város erdőterülete jelenleg a következő gazdasági 
beosztás és terv szerint kezeltetik:
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1. Az „A" gazdasági osztályba sorozott német» 
részben fekvő Utas, Sár- és Nagyerdő nevű 2694'8 k. 
hold kiterjedésű erdő, — amelyhez 118 kát. hold egyéb 
termékeny és 223'4 kát. hold terméketlen is tartozik, — 
az 1898. évi 34,740 F. M. számú rendelettel jóváhagyott 
rendszeres erdőgazdasági terv szerint 100 éves vágás
forduló mellett kezeltetik.

Talaja diluviális természetű, kötött sovány agyag agyag
pala fölötti. Rendkívül vizenyős. Némely helyek kor^ 
tavasztól késő őszig viz alatt állanak. Ezért erdősítése sok 
nehézséggel jár és egyes erdőrészek fái már a 70—90 
éves korban csúcsszáradtak lesznek.

Uralkodó faneme a kocsános-tölgy, amely az erdősült 
területnek 77%-át foglalja el, előfordul még a szil 17%, 
a gyertyán 5% és a rezgőnyár l°/o arányban, szórvá
nyosan és kisebb csoportokban vízálló helyeken az éger.

A korfokozatok eloszlása egyenlőtlen. Az idősebb kor
osztályok nincsenek arányosan képviselve. Túlsúlyban 
vannak a fiatalabbak, amely állapot a korábbi tulvágá- 
soknak a következménye.

Átlagos fatömegkora 47 év. A közlekedési viszonyok 
itt elég rosszak, úgy, hogy a szállítást gazdaságosan csak 
a téli és nyári hónapokban lehet végezni.

A favágatás a téli hónapok alatt történik. Az előző tiz 
évi átlag szerint a fatömeg kataszteri holdanként 252 
tm3 volt, amelyből műfára 60 %, tűzifára 40% esik.

Ezen gazdasági osztálynak úgy a fekvése, mint a fa
anyaga is a legjobb s ennek folytán a legnagyobb jöve
delmet is szolgáltatja.

Az előző fordulószak alatt fizettek műfáért maként 
átlag 22 K tőárt, hasábtüzifáért az erdőn ürmeként 
6 koronát.

Az előző 10 év átlaga szerint az évi vágásterület tiszta 
jövedelme kát. holdanként 3680 korona, az egész ;gazda- 
sági osztály évi átlag jövedelme kát. ' holdanként 32 
korona volt.

(Folyt, köv.)

Madarászi csárda mellett . . .
— Rózsa Sándor egykori mulató tanyájáról. —

Irta Lakatos Károly.

(Folytatás.)

Hanem még így mindezeket emlékezetembe idézgetém 
s Kató feleségemmel pertraktáltuk a dolgot, nagyot vál
tozott körülöttünk a mozgalmak képe. Ugyanis tengernyi 
fecske ereszkedett a tó fölé, úgy, hogy tele volt szóródva 
velük a levegőég körülöttünk.

Persze, Kisasszony-napja már küszöbön volt és a 

fecskecsoportosulás magyarázatra talált e körülményben. 
A nagy útra készülődtek a szegény párák — és most 
búcsuzgattak a tótól, tájtól és talán magától a madarászi 
csárdától is a kis jószágok. Eljöttek még egyszer meg
bámulni a tó tükörképét, mely még mindig ott ragyogott 
a viz közepén, a szomorúan hallgató gólyával együtt, 
mely talán még mindig a visszazengő cimbalom szavát 
leste. De hasztalanul leste, mert ami elmúlt, nem tér az 
már többé vissza a lét jelenébe: megsemmisül örökre, 
mint a térbe szállt sóhaj, aminek legfeljebb csak hideg 
harmatcsepp nyomai maradnak, ami szintén veszendő: 
elpárolog s szintén a térben oszlik el. Hej pedig abban 
az évszázados épületben, melyet most „madarászi csár
dának“ neveznek, milyen- sok kétségbeesett sóhaj sza
kadt föl a megölt lelkes testek kiontott vére nyomán, 
melyek örök átokként lebegnek a hitvány csárdaépület 
emlékén !.....

Miért is van ez az elátkozott zsivanytanya még a 
helyén ? Miért is nem emésztette fel a gyehennák tüze 
az emlékét is, hogy létezett volna valaha!

Talán az a sok sirály, siránkozó apró fecskemadár ott a tó 
fölött, az ártatlanul legyilkolt mártírok testet öltött szelle
méből származott vissza a -létbe, hogy sirassa időtlen
időkig gyászos martirumát ...

Ki tudhatja, mit rejt az a. lefátyolozott, titkos világ, 
mely felszívja az elmúlás atomjait?! Ki tudhatja, mit 
rejt az a távol, igen »távol homályban derengő serkenet, 
amely a föld porából, avas csontszilánkokból' formálja ki 
a halandó anyag elkopott épületét s beszédét, élő szava
kat ad ajkaira . . . s vájjon mi értéke lesz a panaszok
nak, az észbontó fájdalom feltárásának akkor ?! És lesz-e 
megtorló igazság, valódi igazság akkor a földön?! . . .

Mikor mindezeket sóhajtozva elgondolám, hirtelen va
lami ködszerü derengés szüremlett alá az egész vidékre, 
mintegy feleletül . . .

Tehát köd, rejtelmes köd mindenfelé, melyben a tárgyak 
megdermedve mutatták bizonytalan kontúrjaikat, mint üres 
árnyalakok. Majd tejszerü gomolyok kezdtek hömpölyögni 
felénk, űzve maguk előtt az ezüstfényben csillámló si
rályok egész tömegét, melyek sietve menekültek az isme
retien veszedelem elől. A kis fecskék csillámló ércpontok
ként rajoztak, tündököltek a fehér terjengősben, mely 
lassanként üvegfényű, csillámos fényhullámokban terült 
szét a tó tükörsíkján, a tenger végtelenségének képét 
tárva bámuló szemeink elé. A rég látott délibáb káprá- 
zata tárult elénk, csalóka fényjátékait csillogtatva és 
ébren álmokat varázsolva a lelkűnkbe. Tényleg meglen
dült a légben a ragyogó csuda és

„Mintha ezüst tenger 
Vize folyna széjjel, 
Ingatag hullámit 
Mozgatván a széllel — 

És a lazúros ég 
Úgy tűnik fél benne, 
Mintha kéklő tenger 
Tükörfénye lenne.
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Reá volt hímezve 
A tündérek vára 
Szép Meseországnak 
Minden cikornyája.

Ott meg hol a földség 
Összefoly az éggel : 
Karámok, szárnyékok 
Halvány képe lebben.

Akképen látszottak, 
Mint valami bárka, 
Mely a léghabokban 
A bolondiát járja.

Azután továbbat 
Megrendül a „csuda“, 
Emelkedett lassan, 
Libbent ide s tova.

Minden ami lent volt,
Az ölébe kapta, 
Selyemhabok hátán 
A légben mozgatta!“

(Kató.)

A káprázatos, gyönyörű fényjáték így tartott vagy három
negyedóráig, aztán a tükröződő képek halványodni, tüne- 
dezni kezdtek s egyszerre csak nem látszott más, mint 
egy mérhetetlen vizterjengés, mely rövidesen ködszerü 
párázattá változva, hamarosan eloszlott a föltámadt szellő
járás erőszakos fuvalmában.

Kitisztult a tó fényes felülete s örömtelten csivegve 
tértek vissza az elmenekült szárnyasok, a sok fecske, 
sirály, kacsa és sneffség, melyek cifra füttyöket bocsátva 
adtak kifejezést az ismeretlen veszedelem elvonulta felett 
érzett öröm-áradozásaiknak . . .

A nagy madármozgalom természetesen fölöttébb sza
porává tette a mi mulatságunkat. Egyre-másra durrogott 
a fegyver s egyre-másra bukfencezett lefelé a sörét háló
jába került szárnyas nép ; kacsa, sneff és más mindenféle 
vad, melyeket kis fiatal vizslánk nem győzött a lábaink
hoz rakosgatni. Végre azonban beállott a „huja“,anagy 
silencium. Nem jött semmi s az elhalt mozgalomból le
vonva a konzekvenciát, feleségemmel együtt mi is távo
lodásra gondoltunk. Hanem mielőtt a kiadós vadász-tért 
végkép odahagytuk volna, a csárdát óhajtottuk közelebbi 
szemle alá venni, miért is Bicska uram nagyterületű 
tanyáját megkerülve, a homokos országúira tértünk ki, a 
fecskék egész raja által kísérve, melyek a földet csak
nem érintve, ott szántottak, száguldoztak körülöttünk, 
csaknem érintve bennünket kis lebbenytyűikkel s olykor
olykor jóval megelőzve bennünket, előőrsként siettek a 
csárda irányába, meg ismét visszatértek s kezdték élői
ről a dolgot . . .

Sajátságos, mennyire ragaszkodik ez a kis madárka az 
utas emberhez, akár gyalog, akár lóháton rójja is a távol 
szabadját s régente kivált a pusztai betyárok, csikósok 

és mindenféle lovasembereknek volt állandó kísérője, 
állandó hűséges barátja: „nyilallott a szárnya, iramlott a 
„kese“, ahogy együtt mentek, az egészen mesel“

„Így suhantak együtt 
Be a nagy pusztába. 
Rá legyint a fecske 
Olykor a bojtárra.

Mintha simogatná,
Mintha becézgetné,
Mintha kis szárnyával
Ölelni szeretné ..."

(Kató.)

Negyedórái gyalogolás után a szörnyű homokban, a 
csárda elé érkeztünk.

Jó lépésnyi távolságban álldogál a nagyon rótt szeged
szabadkai országúitól, tehát pompás leshelyet képezett 
a betyárok és haramiákra nézve. Mert ez a kétféle meg
határozás korántsem volt ugyanazonos, valamint hogy a 
kapcabetyár, kéményleső és házásó .is' megint más és 
más branch. Az elsőket inkább a kalandvágy, a katona
ság elől való menekülés és csalódott szerelem vitt rá 
legtöbbnyire a szabad élet korlátlanságára és járták a 
világot céltalanul, vigasztalanul. Ha kalandozásaik köz
ben imitt-amott szorult a kapca, tovább mentek egy 
házzal, de haszonlesésből történő gyilkosságokra csak 
nagyon ritkán és csakis a legelvetemedettebb fajtájuak 
adták a fejüket; ellenben a haramiák, vagyis az igazi 
rablók, fosztogató zsiványok válogatás nélkül utaztak az 
emberek életére is. Tényleg annyi volt ezeknek az ember
élet, mintha valami nyavalyás macskát tiltottak volna ki 
az árnyékvilágból és nem tettek különbséget férfiember, 
avagy asszonyszemély között. Az mindegy volt nekik, ha 
az ő bűnös felfogásuk és érdekkörük kívánatossá tette 
azt;—és úgy látszik, ez utóbbi branchnak volt az állandó 
tanyafészke a madarászi csárda. Tanúskodnak erről a 
csárda körül elföldelt szerencsétlen egyének csontvázai 
is, melyek között, pontos antropologiai vizsgálódásaimhoz 
képest, majdnem annyi a megölt nőszemély, mint a 
férfiember.

Feleségem rajzeszközeit előszedve, egy röpke skicet 
kapott le hirtelenében a nevezetes és hírhedt haramia
fészekről, melynek minden köve, szege egész környeze
tével együtt hajszálmeregető gyilkosságokról, martirumok
ról regélt rettentő dolgokat s egyben dokumentálva, hogy 
egy másik ily haramia-barlang alig van több Magyar
ország virányos területén. Azután beléptünk a léckerí
téssel köritett átkos emlékű csárda udvarába.

Az első, ami szemünkbe ötlött, egy külön bekerített 
kertecske léckerítésére kitűzött halálfejekből, t. i. egy 
nőszemély és egy férfikoponyából állott, mint a mada
rászi csárda gyászos kleódumai közül való dokumentumai 
rég elmúlt rémes időknek . . .

(Folytatjuk.)
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Ipari vállalatok veszedelmei és a vadászat.
Irta Gyulai Károly.

Az összes kulturágak, különböző utakon ugyan, de 
közös céliránnyal rohamosan közelednek egy olyan pont
hoz, melyen túl már a vadászat létérdekei is veszede
lemben forognak. Valamennyi kulturág közül első sorban 
az ipar az, amely a vadászat létköreit veszedelmesen 
szorongatja azzal, hogy annak ősotthonát, az erdőt, folyton 
kisebbedő körre szorítja. Az ipar terén különösen a 
bányaipár, kapcsolatban a vas- és szénbányászat óriási 
területeivel első sorban az, amely amerika- és európa- 

. szerte rengeteg területeket von el a vadászat elől. Euró
pában Anglia, Belgium, Franciaország, Szászország és 
szomszédunk Ausztria, részben itt-ott Magyarország, mind
azokon a területeken, ahol bányák s azzal kapcsolatos 
egyéb nagyobb, iparvállalatok gyökeret vertek, vadász
területei köreiben aránylagosan megkisebbedett. Germán 
területeken Szilézia, Szászország és Westfália, franktája
kon Belgium és Franciaország, valamikor mesésen vadbő 
területek voltak, főként a Szudeták, a Jura, a Vogézek 
és az Ardennek vidékein. Ma kőszenbányák és egyéb 
óriási vállalatok, az említett országok valamikor nagyhírű 
vadászterületeit, egy-két parkjellegü zártterület leszámí
tásával, a-múltak emlékei közé temették.

így vagyunk hazánkban a Vértes, a Mátra, a Mecsek, 
Krassó-Szörény, Hunyad stb. egyes vidékeivel.

Kiélesedetten ellenségesebb két egymással szembe
került tényező alig van több a föld kerekén, mint a 
vadászat és a gyáripar. Hogy e két egymás ellen törő 
érdeket valamikor kibékíteni lehessen, arról alig lehet 
szó. Az ipar a maga vállalataival évről-évre óriási terü
leteket von magához. Ugyan honnan venné ezeket, ha 
nem a gazdaságilag kultiválatlanabb területek készleteiből 
s így elsősorban az erdőségek vadászterületeiből. Az hogy 
elveszi, kétségtelenül has.znára van az ipartevékenység 
révén az emberiségnek és ez örvendetes tény; — csak
hogy a vadászat szempontjából mégis leverő tudat, hogy 
a már egyszer elvett területét többé vissza nem kapjuk 
s az elvett helyett más terület révén kárpótlást nem 
kapunk. Itt tehát eljutottunk ahhoz a határkőhöz, ahol a 
vadász lelkét, a fejlett iparral karöltve járó kétségtelen 
nagy anyagi előnyök és közkincsek dacára, bizonyos 
aggodalom szállhatja meg a vadászat jövője iránt.

Minél fejlettebb az ipar, annál több munkáskezet fog
lalkoztathat s egyben annál több gyárépületre, munkás
lakásra, iskolára, templomra, közlekedési, hatósági és 
egyéb nyilvános köz- és magánépületre van szüksége. -E 
rengeteg épület-tömegek valamennyije a vadászat ős

otthonától elvont terület 1 .... A vállalatok nyomán kelet
kező újabb telepek, falvak, városok folyton szaporodó 
lakói körében hasonló arányban szaporodik az emberiség 
társaságában az ebek és macskák száma, melyek aztán 
kóborlásaik utján a vadászatnak megint csak jelentékeny 
károkat okoznak azokon, a még megmaradt kisebb 
területeken, amelyeket az ipar a vadászatnak meg
hagyott 1 . . . .

Egy-egy vadászterület közelében, hogy ne mondjuk, 
kellő közepében keletkező ipari vállalatok nyomán gomba
módra felszaporodó kisebb-nagyobb telepek munkásnépe, 
naponta többször megfordul a munka színhelye s a 
munkáslakások közti területek olyan pontjain, hol még 
csak az imént a vad békésen élte napjait s a vadász
ember üdvét lelte abban a gyönyörűségben, melyet 
védencei neki a maguk háboríthatlanságukban nyújtanak. 
Ma a folyton zavart s zaklatott vad, elkezdve a koronás 
agancsostól, a kártékony férgek ezreit pusztító hasznos 
éneklő szárnyasokig: részben pusztul, részben végleg 
másfelé vándorol .... Ez elvitázhatatlan valóság 1

Van az ipari vállalatok ,s tejepek révén még egy csapás, 
amely- a vadászatot érzékenyen sújtja. Ugyanis a bányászat 
és a gyáripar munkás-alkalmazottai közt képviselve van 
a föld kerekségének úgyszólván mindenféle eleme és 
nemzetisége. Ha akad is nagyobb gyártelepek közelében 
itt-ott még egy-egy vadászterület, biztosra vehető, hogy 
annak- vadállományát, a különböző népkeverékek szü
lötteiből összeverődött népség s azok sorában a vadorzó 
is lépten-nyomon „közjószágként“ tizedelgetni fogja.

Hazánkban, tekintettel iparfejlettségünk aránylag szü- 
kebb korlátáira, a vadorzás aránylag nem öltött - olyan 
káros és szégyenteljes arányokat, mint az ipari fejlettség 
magasabb fokán álló egyes nyugati államokban. Ilyenekhez 
kell számítanunk a vadállományban rettentően megcsap
pant Egyesült-Államokat. Kétségtelen, hogy túlművelt 
területeken a szükebb térre szoruló vadászat kétszeresen 
megsínyli a vadorzások okozta csapásokat. Biztosra vehető, 
hogy lassanként hazánk kultúrája is eljut oda, ahol a* 
nyugati államok állanak. Egyrészt az iparban mai válsá
gos gazdasági átmeneti helyzetünkben hátra nem marad
hatunk ; másrészt az ország lakóinak jelentékeny százaléka 
kivándorló lévén, ezeknek tetemes része a haza földjére 
visszakerülve, olyan elvekkel érkezik a 'régi otthonba, 
minők mellett a vadorzás inkább erény, semmint bűn 
számba megy ....

Az ipar fejlettsége mellett a fegyvérgyártás- szabad 
versenye révén is szaporodnak a vadorzás lehetőségének 
esélyei; így a vadorzóelem könnyen júthat jó és olcsó 
fegyverekhez; egyben a vasipar révén, a legváltozatosabb 
csapdaszerkezetekhez is.

Előfordult Belgiumban és Vesztfáliában, hogy a vadat 
tőrbeejtő vadorzók csodásán elmés szerkezetű villamos 
huzalokból összeállított hurkokkal dolgoztak. Cifrábbnál- 
cifrább hasonló esetek egész sorozatát lehetne elő
számlálni.
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Amint bizonyos az, hogy az emberiség boldogulásának 
legfőbb alapja: a vagyoni jólét; ép’ úgy kétségtelen az 
ipari érdekek fölénye a vadászaté fölött. Amaz mint életcél 
jelentkezik, utóbbi csak mint szórakozás. Nemesen és 
okosan mívelve, a vadászat hasznos szórakozás, ezt még 
ellenségei is elismerik, épen ezért oda nem dobható az 
áldozatul, azért, hogy egyéb közgazdasági érdekek hatal
masabban fejlődhessenek, a többi rovására. Jó törvényes 
intézkedések és megfelelő állami védelem mellett, az ipar 
meg a vadászat is egymás hátránya nélkül, egymást 
kiegészítve fejlődhetnek.

Egy csapdáról.
Közli Goanta Pál, erdőmérnökhallgató.

Azok közül, kik a vadnak csapdákkal való fogását is 
űzik, talán kevesen ismerik a csapdának azt az alakját, 
amelyet hazánk déli részén, nevezetesen Krassó-Szörény 
vármegyében (Bozovics vidékén) a román vadász- és 
pásztornép használ azon ragadozók fogására, melyek 
kotorékban, üregben, odúban, — akár szikla vagy faodú 
az — tartózkodnak.

Ezen csapda egyszerűségénél, olcsóságánál s főleg 
pedig azon körülménynél fogva, hogy alkalomadtán 
erdőn, mezőn való jártunkban, keltünkben bármikor 
magunk elkészíthetjük egy balta és éles kés segélyével, 
figyelmet érdemel.

A készüléket mindig a vad kotorékának, üregének 

szájánál alkalmazzuk s vele a borzot, vadmacskát. 
rókát, nyestet, nyusztot, hiuzt épúgy megfoghatjuk, 
mint az apróbb szőrméseket (közönséges menyét, gö
rény stb.).

E csapda, melyet a román nép „stiubei“-nek nevez, 
mint a cikk elején levő képről látjuk, egy belül üres 
fahengerből, egy cölöpből, egy pecekböl és egy villa 
alakit faágacskából áll.

A hengert (románul „butoarca“) legcélszerűbben egy 
odvas fából készíthetjük. Méreteire vonatkozólag meg
jegyzendő az, hogy akkora legyen, hogy a megfogandó 
vad benne elférjen, illetőleg átbújhasson. A henger 
felső részén kerek nyílás („fereasta“ —ablak).vágandó 
ki a cölöp végének befogadására. Az ablak átmérője 
akkora legyen, hogy a bele illő cölöp abban ne szoruljon, 
de ne is lötyögjön. Fontossággal bir még az is, hogy 
az ablakot mily távolságban vágjuk ki a henger szájától, 
de erről később szólok, ha az olvasó a csapda működé
sével már tisztában lesz.
- A cölöp (uren) egy a hen
ger ablakába beillő súlyos fa
darab, melynek alsó (a hen
ger ablakába illő) vége élesre 
van faragva (1. ábra, oldal- 
előnézét). A faragáshoz közel 
kis bemetszés van, melybe 
a pecek egyik vége tevődik.

Rendeltetése, hogy a hengeren át a cölöp alatt a 
szabadba igyekvő vadat súlyánál fogva lenyomja s 
mozgásképtelenné tegye, miután az maga a szerkezetet 
működésbe hozta. Ezért a cölöpöt nehéz, kemény fából 
készítsük, hogy a vad minél hamarabb kiszenvedjen 
alatta.

A pecek („iimbaica“ —■ nyelvecske) a henger felső ■ 
részén, annak szájától ablakáig fekvő lapos fadarabka, 
mélyet vékonyabb ágból faragunk. Vastagsága olyan 
legyen, hogy az egyik végére nehezedő cölöp alatt ei ne 
törjön. A pecek egyik vége a cölöp bevágásába tevődik, 
másik végét pedig a villa alakú ág bemetszése a henger 
széléhez szorítja.

És végül a villa alakú ág („furca“ —- villa) egy 
. villás ágacska, mely körülbelül olyan hosszú, mint a 
henger átmérője. Felső részén 
(1. ábra oldal-előnézet) bemet
szés van a henger dongája és 
a pecek végének befogadására. 
Alsó része a henger szájában 
kétfelé ágazik, hogy a kifelé 
törekvő vadnak útját állja.

Ezek azok az alkatrészek, melyek szükségesek a csapda 
felállításához. Mielőtt azonban ezt megmagyaráznám, 
még egyszer kiemelem, hogy a szóban forgó csapdát csak 
a kotorékban, illetőleg 'üregben levő vad fogására 
használhatjuk.

Felállítása: a hengert a kotorék szájába vízszintesre 
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dugjuk be (1. kép), hogy a henger ürege folytatása legyen 
a kotorék szájának. Ha rés marad a kotorék szája és a 
henger fala közt, úgy a rést cövekkel és kődarabokkal 
jól elzárjuk, hogy a vadnak ne csak hogy könnyebb 
legyen átbújni, hanem arra kényszerítve legyen. A hen
gert továbbá kampós cövekekkel leszorítjuk és alája 
dugott kődarabokkal úgy erősítjük a kotorékhoz, hogy az 
ne mozogjon, nehogy a benne levő vad mozgásától a 
csapda idő előtt lecsapjon. Ezután a cölöp élesre faragott 
végét bedugjuk a henger ablakába s ott úgy rögzítjük, 
hogy az lecsapásra készen legyen. Ezt elérjük, ha a 
pecek egyik végét a cölöp bemetszésébe illesztjük, hogy 
a pecek e bemetszésnél fogva azt föntartsa, a másik 
végét a villa bevágásával a henger széléhez odaszorítjuk. 
Ezzel a cölöp lecsapásra készen van. Magától értetődik, 
hogy a cölöp alsó része csak annyira nyúljon a hengerbe, 
hogy alatta a vad kényelmesen átbújhasson.

A cölöpöt függélyes állásának biztosítására egy három
szög kerettel vesszük körül (I. kép). Ez úgy történik, 
hogy a cölöp mögött, a henger két oldalán és a henger 
szája előtt mintegy félméterre megfelelő vastagságú és 
magasságú villás cövekeket verünk be s ezekre helye
zünk egy hosszabb nyelű villás ágat, úgy, hogy a cölöp 
mögött e villa két ágára rövidebb ágat fektetve, azt a 
villa ágaihoz spárgával vagy boroslyán-indával oda
kötözzük.

A csapda működése olyképen történik, hogy a henge
ren át a szabadba igyekvő vad az útjában álló villát 
megpiszkálva, illetőleg ellökve, a pecek felszabadul s 
ezzel a cölöp fixirozása megszűnve, az lecsap.

Most említem meg azt, hogy az ablak oly távol legyen 
a henger szájától, jobban mondva a villától, hogy a le
csapó cölöp a vad nyakcsigolyáira essék. Tekintetbe 
véve pedig, hogy a kijútni törekvő vad gyanakodva, 
előbb mindig a lábával piszkálja s löki el a villát, ezért 
az ablak távolságát a henger szájától mindig a fogandó 
vad előrenyújtott melső lábának hosszához mérjük. (így 
macskánál, borznál, rókánál jó arasznyira; nyuszt, nyest- 
nél tenyérnyi szélességre.)

Erdőben való jártunkban sokszor megesik, hogy a 
vadmacska szemünk előtt bújik odújába, avagy akár
hányszor a csapdákkal szemben oly óvatos róka, jó orrú 
kopónk előtt csak kotorékába való szökéssel- menti meg 
irháját. Ilyenkor aztán nagyon jó szolgálatot tesz a szó
ban forgó csapda, melynek használhatósága és alkalma
zásának elve épen abban van, hogy a csapdát csak 
akkor állítjuk fel, ha tudjuk, hogy a vad bent van a 
kotorékában avagy odújában.

Azon a vidéken, ahol a csapdát használják, a pásztor
nép jó baltával és éles késsel fölszerelve friss havon 
napokon át „űzi ezt a vadászatot“. Egy délelőtt 4—5 
csapdát is felállítanak, mert a csapda megfaragása kevés 
időt, alig egy félórát vesz ig’énybe s amihez a legtöbb 
idő kell, az a hengerhez szükséges odvas fa megkere
sése. Ha a közelben odvas fa sehogy sem volna talál

ható, úgy egy telt hengert hasítsunk ketté s annak egyik 
felét vályúszerüen kivágjuk s alul bedeszkázva a már 
leírt módon alkalmazzuk.

Ismerve a vadak óvatos és gyanakvó természetét, szá
míthatunk rá, hogy csak másod, harmad, sőt egy vagy 
két hét múlva fogódnak meg. Volt rá esetem, hogy egy 
nyest csak a 21-ik napra került a csapdába. Arról, hogy 
t. i. a vad bent van-e a kotorékában s várat magára, 
avagy más kijárón már kiszökött, meggyőződhetünk egy 
galyacska segítségével, melyet óvatosan a hengerbe 
dugunk, helyzetét megjegyezzük s ha azt később meg
bolygatva találjuk, úgy a vad bent van. Borz, vadmacska 
hamar megfogódik. Róka, nyuszt, nyest sokkal gyanak
vóbb. Különösen rókánál ügyeljünk, a kotorék környékét 
alaposan járjuk be s minden más kijáratot cövekekkel, 
kődarabokkal, földdel tömjük be s ha ezt körültekintően 
és ügyesen végeztük s feltéve ha a vad bent van, úgy 
a fogás esélye már csak a szerkezet működésétől függ 
s ha ezt jól megcsináltuk, úgy a fogás biztos.

Még egyet említek, amit egyúttal a csapda rovására 
irok. Télen az olvadozó hó ráfagyasztja a pecket a hen
gerre s ha a vad a villát el is löki, a csapda nem mű
ködik. Ezen úgy segítünk, hogy erősebb ruganyos karót 
a csapda mellett földbe szúrunk s felső végét a pecekhez 
lehajlítjuk és hozzá kötözzük; ha így a vad a villát 
ellöki, az, mint rugó működik s a pecket felrántja.

Aranyszabályok és tanács.
A magyar lövészeknek a tréning és versenyek idejére.

Tíz aranyszabály lövészek számára:
1. Amint rendesen élni szoktál, úgy élj a versenyek 

előtt és azok tartama alatt is; ne igyál se többet, se 
kevesebbet, és feküdj le korán.

2. Fegyvereidet, töltényeidet készítsd elő teljesen, hogy 
ezekkel a verseny alatt bajod ne legyen. Lövés előtt 
ruházatodon megfelelően könnyíts, zsebeidből a feszélyező 
árgyakat távolítsd el.

3. Őrizkedj mindennemű ideges tapogatózástól, u. m. 
a célgömbnek, illetve az irányzóknak ide-oda tologatásá
tól, továbbá helytelen vagy szokatlan célzási módtól és 
főképen a jegyző tévedésének saját előnyödra való ki
használásától. Ha azonban a jegyző a te hátrányodra 
tévedne, úgy fordulj azonnal a rendezőbizottsághoz.

4. Ha célzás közben fegyvered nem teljesen nyugodt, 
ereszd le azt, meggondolván, hogy reszkető fegyverrel 
biztosan találni nem lehet, aztán végy háromszor egymás
után mély lélegzetet és célozz újból.

5. Első lövéseidre, illetőleg az esetleges próbalövésekre 
különösen figyelj, mert ezekből kell megítélned a napi 
helyzetet, hogy aztán ennek megfelelő célzási módot 
eredménnyel alkalmazhass.

6. Ne lőjj sietve és sokat, ha nem szükséges, de annál 
meggondoltabban és jól; vigyázz minden lövésed előtt: 
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szélre, világításra, fegyvertartásra és mindenekelőtt a — 
céltábla számára, nehogy véletlenül más céltáblára lőjj!

7. Rossz lövés fölött ne bosszankodj, de a következő 
lövésnél vedd tekintetbe elkövetett hibádat. A lövőállás
ban egyáltalában magad fel ne izgasd. Jó humor és víg
kedély a lövésnél a legjobb tanácsadók.

8. Ne nézz egyfolytában sokáig a céltáblára, hanem 
pihentesd szemedet a közeli árnyékos helyen vagy zöl- 
delő pázsiton, növényeken.

9. Vigyázz, hogy a jegyző lövéseidet helyesen vezesse 
be és ne irj alá olyan eredményt, amelynek helyességé
ről magad meg nem győződtél.

10. Ha mindezek követésével sincs szerencséd, ne 
bosszankodj, hanem térj haza békében és — gyakorolj 
tovább !

A „Schweizerische Schützenzeitung“ nyomán összeállította : 

tecsöi Móricz Kálmán 
cs. és kir. százados.

Tanács.
Ezeket az aranyszabályokat eredetileg Schweizbatl az 

ottani ifjú lövészek részére állították össze, akik, mint 
ismeretes, csaknem kivétel nélkül már 14 éves koruk
tól fogva gyakorolták rendszeresen, szakemberek veze
tésével a célbalövést. Az ifjú magyar lövészeknek azon
ban ezeken kívül ajánljuk még főképen a hadi-, vagy 
hasonló fegyverrel, álló célokra való lövésnél a követ
kező szabályok pontos megtartását is:

1. A puskát ne felejtsük el erősen a vállunkhoz szo
rítani, mert így a hátralökés sokkal enyhébben hat, 
könnyen elviselhető és nyugodtabban várjuk is azt.

2. A puska vállhoz való szorítása közben a balkezet 
ne erőltessük, mert ezáltal a puska ingadozása a célzás
nál nagyobbodik.

3. A célbaemelés előtt vegyünk mély lélegzetet, a 
célzás kezdetén leheljük ki a beszitt levegő s/t részét, 
hogy mellünk felesleges feszültségét megszüntessük és 
abban a kívánatos, semleges és hosszabb ideig meg
tartható, nyugodt állapotot előidézzük s a beálló néhány 
másodpcrenyi nyugalom ideje alatt a lélegzést megál
lítva célozzunk és lőjjünk. .

4. Az elsütés végett a billentyűt (ravaszt) ne rántsuk 
meg hirtelen, hanem mutatóujjunk fokozatos görbíté- 
sével huzzuk azt hátra addig, amíg a puska elsül és 
ha az abban az előbb említett néhány nyugodt másodperc
ben nem sikerül, akkor járjunk el a swezi 4. pont szerint.

5. Ha ujjunk fokozatos görbítése közben az irányvonal
lal a célponttól elmozdulunk, meginogtunk, azonban azt 
érezzük, hogy a lélegzési szünetet még elég sokáig 
győzzük, akkor ne görbítsük tovább, de tartsuk a billentyűt 
elért helyzetében, amíg a célzás (irányvonal) ismét jó 
helyre irányul s csak azután folytassuk a görbítést 
(hátrahúzást) ismét, mert talán már csak egy hajszál
nyira vagyunk a fegyver elsütésétől, ami, ha így járunk 
el, biztosan egy kitűnő, vagy legalább is igen jó találást 

eredményez. Ha azonban a lélegzés visszatartását már 
nem győzzük, akkor a schweizi 4. pontot kövessük.

6. Célzás közben még arra is vigyázzunk, kivált a 
térdelésnél, hogy se orrunk, se szánk hüvelykujjunk vesze
delmes közelségébe ne jússon, mert ez könnyen elront
hatja jókedvünket.

Aki megfelelő testi alkalmassággal bir s némi elmé
leti szakismerettel és gyakorlati ügyességgel felszerelve 
lép a lövőálláshoz és e szabályokat pontosan követi: 
rövid idő múltán óriási haladást fog tapasztalni s végül 
kitűnő lövésszé válik. Könnyen megszerezheti azután az 
a gyors lövéshez szükséges ügyességet is.

A felsorolt szabályok módszeres alkalmazása azonban 
nem könnyű és csak erős akarattal, szívós kitartással és 
szigorú önfegyelmezéssel érhető el. Elősegíthetjük ezt 
azonban avval, hogy a szabályokat, cselekedeteket, tudni
valókat az egymásra következés sorrendjében rövidítve 
(jelszókban) egy papirszeletkére írjuk, magunk elé tesszük 
és huzamosabb időn keresztül, eleinte lövés nélkül (ott
hon), később (tehát már a lövőtéren) lövéssel egybe
kötött gyakorlatokat végzünk s ezenközben magunkat 
jegyzetünk segélyével folytonosan ellenőrizzük. Amint egy 
hibán rajtakaptuk magunkat, kezdjük újra elölről. Jó az 
is, ha az ellenőrző egy hozzáértő második személy.

Végül nem szabad megfeledkezni a fiatal lövészeknek 
arról sem, hogy a jó eredménynek gyors eléréséhez 
feltétlenül szükséges a legszükségesebb fegyverfogások 
(pl. a „kész“), egypár fegyverforgató gyakorlat és a 
„célratartás“ gyors és biztos végrehajtásának katonailag 
pontos elsajátítása is.

Ajánlja
Egy királyhiáai lövész.

5F" KÜLÖNFÉLÉK

* Uj erdőtiszt Jolsván. Jolsva r. t. város képviselő
testülete a régóta üresedésben lévő városi erdőtiszti állásra 
egyhangúlag Rákossy Márton balásfalvai erdőtisztet 
választotta meg.

Kérelem a Báró Bánffy Dezső szobra megalko
tására. A báró Bánffy Dezső Emlékbizottságtól vettük 
az alábbi sorokat:

Hazánk közönsége áldozatkészségéhez fordulunk, mi
dőn kérjük, tegye lehetővé, hogy báró Bánffy Dezső 
emléke megörökíttessék.

A nemzeti alapon álló magyar államférfi előtt évszá
zadokon át el volt zárva áz út, hogy állami életünknek 
tényleg irányt szabjon; ez okozza, hogy mai napig kevés 
olyan politikusunk támadt, aki bírja az államvezetés és 
igazgatás művészetét.

Báró Bánffy Dezső pályájának összes mozzanata fé
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nyesen bizonyítja, hogy ezekkel a tehetségekkel nemcsak 
teljes merőjükben rendelkezett, de mindeniket egyesíteni 
tudta a fajszeretet melegével és annak belső értékével.

Eszményiesen önzetlen nemzeti cél, kitartó munka
szeretet, lankadatlan férfias erély vezette minden törek
vését és az Ő szellemének minden idegszálát.

Az erős, következetes jellem erejével ragaszkodott 
elveihez; azoktól soha el nem tántorodott, azokkal szem
ben soha meg nem ingott.

Követendő példát nyújtott a parlamentárizmus egyik 
fontos tételére, mert meggyőződése kizárta azt is, hogy, 
midőn a ministerelnöki méltóságból eltávozott, támogassa 
azt a politikát, mely az övétől különbözött férfias 
szilárdságban.

Báró Bánffy Dezső szelleme átértette a magyar faj 
európai helyzetének azt a mozzanatát is, hogy nemzetünk 
létét az a szerep biztosítja, melyet mi magunknak kiví
vunk a nyugati civilizáció útjain és ha azzal együtt 
haladni akarunk, nem riadunk vissza azon áldozatoktól, 
melyeket az általános emberi törekvések menete meg
követel.

A halál immár feltárta báró Bánffy Dezső politikai 
pályájából azt,'ami abban értékes, ami abban maradandó. 
Mert látjuk, hogy életének minden pillanatát a kimerít- 
hetlen munkavágy és az a magyar nemzeti érzés ereje 
fonta .egybe, amely soha sem pihent meg, amely soha 
sem változott. Életének homokóráján lepergő gránitszemek 
megteremtették azt a talajt, amelyre, hisszük, reméljük, 
politikai barátainak épen úgy, mint ellenfeleinek áldozat
készsége ráhelyezi az Ő egyéniségéhez méltó, annak 
megfelelő elismerést: a maradandó és szilárd ércemléket.

Az Ő emlékének elhelyezésére annak a megyének a 
székhelye a legméltóbb, ahol 15 évre terjedő főispánsága 
alatt oly sok példáját adta a modern, demokratikus 
állam és közigazgatási élet megalapozására, a társadalmi 
erők kifejtésére ; és annak a szellemnek megtestesítésére, 
melynek mind e mai napig egyetlen, következetes, rendü
letlen hive Ő volt.

Szellemének és munkájának emlékét országos rész
vétel által az erdélyi részekben megörökíteni azért látnok 
szükségesnek, mert annak ereje és értéke épen itt: a 
nemzetiségi ellentétek és a részleges önkormányzati állami 
élet körében tör elő legméltóbban, mint előrevetett 
sugara báró Bánffy Dezső országos politikájának és 
ministerelnöki munkájának.

Itt szükséges, mert itt tanulságos az a látható jel, 
melyet egy vármegye hálája kezdeményez, de amelyet 
egy ország elismerése valósít még.

Bizalommal kérjük ez okból tisztelt olvasóinkat, hogy 
• adományaikkal a célt előmozdítani kegyeskedjenek. A szer

kesztőségünkhöz befolyt adományokat e helyen nyugtáz
zuk 'és az emlékbizottság pénztárosához,Désre beküldjük.

* Oceánlevél, a táviratozá9 uj módja. Azok közül 
az utasok közül, kik Észak- vagy Délamerikába kelnek 
át, sokan érzik szükségét annak, hogy hozzátartozóiknak 

egészségi állapotukról, családi vagy üzleti ügyekről érte
sítéseket küldjenek, de nem akarják azt radiótávirat alak
jában tenni, mert az, tekintettel a költségekre, csak 
távirati stílusban fogalmazható. Ezeknék a kivánalmak
nak most a német drótnélküli távirati társaság az úgy
nevezett oceánlevél (levéltávirat) bevezetésével felelt meg. 
Az oceánlevél feladása és továbbítása következőképpen 
történik: Az utas rendes távirati űrlapon Írja meg levelét 
és átadja a fedélzeten levő távirótisztnek. Ez az óceán
levelet drótnélküli távirat utján leadja egy ellenkező irány
ban közeledő hajónak, például, ha az utas Lisszabonból 
Rio de Janeiróba igyekszik, egy Buenos Airesből Lissza
bonba- haladó hajónak. A felvevő-állomás az oceánleve- 
let külön e célra szánt űrlapra irja és borítékba teszi. Az 
immár kész oceánlevelet a felvevő tiszt — Lisszabonba 
érkezve — továbbítás végett átadja a postának, a levél 
tehát legalább tizennégy nappal előbb érkezik meg ren
deltetési helyére, mintha azt az utas csak Rió de Janeiróba 
való érkezése után adta volna át a postának továbbítás 
végett. Az oceánlevélért fizetendő dijak csekélyeknek 
nevezhetők: 30 szó csak 6 koronába kerül, minden 
további szó 12 fillérbe. Rendesen 100 szónál többet nem 
szabad tartalmaznia az oceánlevélnek, de ha egyébként 
a szolgálat megengedi, ezt a szószámot meg is halad
hatja. Levéldij és továbbítás fejében még ezenkívül 60 
fillért szednek. Az oceánlevelet a hamburg-délamerikai 
hajóstársaság Cap Arcona nevű gőzösén vezették be 
próbaképpen és az utasok közlései szerint, csakhamar 
általános elismerésre talált.

* A magyar Amerikában. A nyolcszázezer példány
ban megjelenő „Munseys Magazine“ havi folyóiratban 
cikksorozat jelent meg, mely az Egyesült-Államokban 
lakó, idegen országokból bevándoroltak viszonyaival be
hatóan foglalkozik. Cigány, paprika és gulyás az egye, 
dűli jelek, melyekről az amerikai a magyarra ismer. A 
legtöbb amerikai étkezde étlapjain állandó helyet tudott 
magának szorítani a magyar nemzeti étel, de sajnos, 
annyira hamisítottan szolgálják azt fel, hogy még a neve 
után is alig lehet ráismerni. Az étlapon mint „Beef stéw 
Hungárián style“ vagy mint „Hungárián stew“ szerepel. 
Az amerikai nem is ért elfogyasztásához, mert tüzes 
magyar bor vagy jó ser helyett jegesvizet vagy teát iszik 
hozzá. Az Amerikában élő magyar hazaszeretetét mélyen 
a keblébe rejti, a hazai ipar hiába folyamodik támogatá
sához. karácsony és Kmetz gulyás-avenuebeli magyar 
bormérését többnyire németek és német-amerikaiak láto
gatják. Thallert egyedüli chicagói magyar bormérésében 
is több német bort fogyasztanak, mint egrit. És minél 
tovább jutunk nyügotra, annál ismeretlenebb lesz a ma
gyar bor és a — magyar.
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235/1912. szám.

Pályázati hirdetmény.
Klenócz nagyközségnél megüresedett 

erdööri állásra 
pályázat hirdettetik.

Az erdőőr évi illetménye 498 korona évi fize
tés, 190 korona lakbér, 4 ürm. bükk-hasábfa 
beszállítva, 8954 □-öles rét, 7688 ü-öles erdei 
kaszáló, 152n-öles kenderföld, 2 drb. szarvas
marha legeltetése és az erdei kihágások esetén 
befolyt kár és kártérítési összeg % része.

Pályázni szándékozók sajátkezüleg irt s meg
felelően felszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
február hó végéig alólirott községi elöljáróságnál 
bemutatni kötelesek.

A választás Klenóc községházánál f. évi 
március hó 9-én d. e. 9 órakor lesz meg
ejtve.

Csakis szakképzett egyének pályázati kérvényei 
lesznek figyelembe véve.

Klenóc', 1912. évi január hó 30-án.
Az elöljáróság.

Pályázat
az egri érseki Papnövelde uradalmaiban Bél

apátfalva (Borsodmegye) székhellyel megürese
dett vezető erdőtiszti állásra, mely állás a követ
kező évi javadalmazással van.egybekötve: 1600 
K készpénz, 80 K kocsis-egyenruhára, 50 K 
kocsikopásra, 180 K borváltság, 400 K vadász
bérleti jutalék, természetbeni lakás, kerttel, 16 
hl. búza, 24 hl. rozs, 12 hl. árpa, 40 hl. zab 
lótartásra, 40 ürm. kemény hasábfa, 10 ürm. 
kemény dorongfa, 4 hold föld (1200 □-öl), 3 

„drb marhának és szaporulatának 1 éves korig 
nyári tartása, 2 drb ló nyári tartása, 95 mm. 
széna, 25 mm. őszi szalma, kocsis-tartás és 
végül 4 drb anyasertés és azok malacainak egy 
éves korig nyári legeltetése.

Pályázók, kik az 1879. évi XXXI. t.-c. 36. 
§-ában megkívánt minősítvénnyel rendelkeznek, 
pályázati kérvényeiket keresztlevél, erkölcsi és 
szolgálati bizonyítványaikkal, továbbá oklevelük 
hiteles másolatával f. évi március hó 15-ig 
az egri érseki Papnövelde uradalmi jószágkor
mányzóságának terjesszék be.

Ezen állás legkésőbb f. évi július hó 1-én el
foglalandó.

1912/47. SZ. M. kir. állami erdőhivatal, Ungvár.

Plyázati hirdetmény.
Ung vármegye tekintetes közigazgatási erdé

szeti bizottsága elnökének 1912. évi január hó 
26-án kelt 2115/1911. kb. számú határozata 
alapján a szobránci védkerületi erdőőri állásra 
pályázatot hirdetek.

Az állomással egybekötött javadalmak a követ
kezők : 1. évi fizetése 600 korona; 2 lakbére 
100 korona; 3. útazási átalánya 160 korona; 
4 irodai átalánya 6 korona; összesen 866 
korona.

Felhivatnak a pályázók, hogy sajátkezüleg irt 
kérvényekhez a következő okmányokat csatol
ják: 1. erdőőri oklevél, 2. keresztlevél, 3. orvosi 
bizonyítvány, 4. szolgálati bizonyítványaikat.

A magyar nyelv bírása szóban és írásban el- 
elengedhetetlen kellék.

Az Ung vármegyei tekintetes erdészeti bizott
sághoz címzett kérvények alulírott állami m. kir. 
erdőhivatalnál nyújtandók be 1912. évi március 
hó 15-ig.

Ungvárt, 1912. január hó 29-én.
M. kir. állami erdőhivatal.

78—1912. sz.

Faeladási hirdetmény.
Szászkézd község eladja az 1911. évi rendes 

favágásból 112 drb tölgytörzset zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen, mely 
112 drb tölgyfának köbt-artalma 215 m3 műfa 
és 1038 m3 tűzifa.

Becsérték és kikiáltási ár 6207 korona.
Az árverés Szászkézd község jegyzői irodájá

ban 1912. március hó 8-án d. e 11 óra
kor fog megtartatni:

Bánatpénz az egész fatömegre 10%, azaz 
620 korona.

Árverési feltételek és becslési jegyzékek a 
községi irodában betekinthetők.

Szászkézd, 1912. február 8-án.
Kasper Endre, Latseb Mihály,

jegyző. biró.
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faeladási hirdetmény.
A „Huszár-féle" hitbizományi uradalom erdő

hivatala közhírré teszi azt, hogy az uradalmi 
erdő „D“ üzemosztályában, fokozatos felújítással 
kezelt szálerdőben az 1913-ik évtől 1920-ik évig 
kihasználandó 8 (nyolc) évi vágásainak, átla
gosan évente mintegy 1000 m3 tölgyfára és 
mintegy 3200 m3 bükkfára becsült fatömege 
tövön a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Zárt 
rásbeli ajánlatok baráthi Huszár Tibor birtokos 
úrhoz Dolány (u. p. Nagyszécsény) legkésőbben 
folyó évi március hó végéig címzendők.

Részletes felvilágosítással szolgál.
Perőcsény (u. p. Vámosmikola)

az uradalmi erdó'hivatal. j

Székely és Jllés
... Ungvárott...
ajánlja modernül berendezett 

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére 
.. a legolcsóbb árak mellett..

Erdészeti nyomtatványraktár.

35.8—1912. szám.

Faeladási hirdetmény.
A volt 13. számú román bánsági vagyonközség részéről közhírré tétetik, hogy 

a teregovai erdőgondnokság erdőgazdasági terve alapján 1916. végéig terjedő első 
félfordulószakra kihasználására előirt, Fényes község határában fekvő, „A“ gazdasági 
osztály XI. vágássorozatába foglalt 111. tag 41., 42., 43., 44. és IV. tag 45. számú, 
összesen 89471 k. holdat kitevő erdőrészletein előforduló 16898T—tömör köbméterre 
becsült összes fatömeg 1916. év végéig leendő letárolása végett tövön, zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött versenytárgyalás utján fog eladatni.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 20,000 (húszezer) korona bánatpénzzel fel
szerelt ajánlataikat alólirott erdőhivatalnál legkésőbb 1912. évi március bó 23=án 
d. e. 10. óráig annál is inkább nyújtsák be, mert elkésve érkezett és távirati utón, 
valamint bánatpénz nélkül benyújtott, vagy végre a részletes faeladási feltételektől eltérő 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatokban, melyekre nyomtatott űrlapok a vagyonközségnél Karánsebesen 
kaphatók, az eladásra kiírt fatömeg összes tőára betűkkel és számokkal kétséget 
kizáró módon kiírandó és ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy a részletes faeladási fel
tételeket, melyek a vagyonközségnél megtekinthetők, ismeri és magát azoknak fel
tétlenül aláveti.

A vagyonközség választmánya fentartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett 
ajánlatokból bármelyiket elfogadja, tekintet nélkül a megajánlott tőár nagyságára, esetleg 
hogy valamennyi ajánlatot visszautasítson.

Karánsebes, 1912. évi február hó 4-én.
H volt 13. sz. román bánsági vagyonközség erdőbivatala. fi

Nyomatott Székely és Illésnél Ungvár,
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A facsúsztatók jelentősége
magas hegyvidéki erdőben. 

Irta Barger Guidó.

Most, hogy a' Coburg hercegi káposztafalvi 
uradalomban az 1904. évben felépített facsúsz
tató kitűzött feladatának teljesen megfelelt, nyolc 
évi üzemének befejezése alkalmából megismer
tetjük rövid vonásokban ezen modern faközelítés 
jelentőségét, valamint általában a csúsztató épí
tése és fentartása körül szerzett tapasztalatainkat.

Ismeretesek azok az akadályok, melyek magas 
hegyvidéken a szálfa kiszállításánál mutatkoznak. 
Pedig a modern erdőgazdaság jelenleg némi 
jogosultsággal is ragaszkodik a fának lehetőleg 
osztatlanabb s így nagyobb értékű állapotban 
való kiszállításához, szakítva a nehány évtized 
előtt még székiben dívott szenítő üzemmel, 
melynél nagyobbrészt a termelési helyen föl- 
szenített fatermés jelentékeny anyag- és súly- 
apasztással került kitűzött . fogyasztási helyére, 
leküzdvén az útjába eső, még oly nehéz terep
akadályokat is.

Az erdők közelében elterülő kisebb vasgyári 
ipar már idejét multa, szerepét átvette a kor 
fokozódó szükségletének kielégítésére egy más 
fafeldolgozó gyártás — a fűrészüzem, melynek 
feladatát képezi a fatörzs legértékesebb részének 
félgyártmányra való feldolgozása.

A fenyves haszonfa-erdőben manapság még 
található régi úthálózat, mely a hajdani szórvá
nyosan füstölgő szénhelyeket összekötötte, már 
legfeljebb csak hiripondónak marad az utókorra. 
Ilyen szénútak berendezése sok helyütt nem 
dicséri ugyan készítőjének kiváló műszaki isme

retét, de felette váltakozó vezetése és iránya 
mutatja azt, mennyire uralta a terepet a hajdani 
fuvaros, könnyű szénnel - megrakott fuvarjával.

Merész kanyarulatokon bocsátkozott az le, 
meredek hegyoldalon a mély völgybe, útközben 
felrakva a termelt szenet, hogy ismét neki vág
jon a szemben lévő másik meredek hegy
oldalnak.

Miként pedig annak idejében lehetséges volt 
elbánni a könnyű szénnel, éppen oly nehéz s 
körülményes ez a hosszú, osztatlan állapotban 
lévő szálfával.

Már pedig feladatunk az, hogy a termelt fa 
minden értékesíthető részével, tehát osztatlan 
állapotában kerüljön ki még olyan erdőrészekből 
is, ahonnan hajdanában a faszenet sem szállít
hatták ki könnyű szerrel olyan helyekre, melyek
ről az erdei terméknek a fogyasztási helyekre 
való elszállítása már nem jár nehézséggel.

Ezen feladatot az összefüggő magas hegy
vidéki erdőkben megoldják a terepviszonyokhoz 
simuló facsúsztatók.

A facsúsztató tágabb értelemben olyan pálya, 
melyen a fa önműködő' csúszamlással, vagyis 
a saját nehézségével, tehát a legolcsóbb indító 
erő segítségével, kiközelíthető.

A magas hegyvidék csúsztatója ennélfogva 
gyakorlatilag véve olyan faszerkezetű s váltakozó 
eséssel ellátott építmény, melynek oldalt bekerí
tett vályújában a szálfa, vagy ennek feldarabolt 
része lekerül a völgy fenekére — távol fekvő 
s más járművel nehezen hozzáférhető helyekről 
— önműködő csúszamlással, saját nehézségi 
erejének közreműködésével.
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A magas hegység csúsztatóit állandó alkal
maztatásukhoz képest, megfelelően tartós alépít
ménnyel látjuk el, mig annak egyéb felszerelé
séhez, melyet időnkint úgyis megújítunk és ki
egészítünk, tekintettel a fának nagy értékére, 
már nagyobb takarékossággal járulunk hozzá, 
mert csak ezáltal apaszthatjuk a csúsztatópálya 
fentartási költségét.

A csúsztató feladata az, hogy azon lehetőleg 
egész szálfát leközelítsünk s legfeljebb ott, hol 
azt a terepviszonyok meg nem engedik, köze
líthető a fa feldarabolt állapotban is, avagy kézi 
szánon vontatható le.

Valamely csúsztatónak az építésénél első sor
ban jön figyelembe, ennek remélhető jövedelmező
sége, mert az erdőbirtokos ugyancsak nem vál
lalkozik valamely drága befektetésre, mielőtt a 
tervezett építmény jövedelmezőségének számot
tevő jelentőségéről meg nem győződik. Ilyen 
építmény jövedelmezősége pedig függ a leköze
lítendő fatömegtől, az építés és fentartás költsé
gétől s a tulajdonképeni csúsztatás üzemi költ
ségétől.

Mihelyt meggyőződtünk a csúsztató jövedelme
zősége felől s a csúsztató felépítését feltétlenül 
szükségesnek találtuk, a helyi viszonyokhoz ké
pest, hozzá foghatunk az építés tervezéséhez.

A pályának tulajdonképeni helyes s célirányos 
kijelölése nem is olyan könnyű, aminőnek lát
szik, ehez bő tapasztalat s a helyi viszonyok 
beható ismerete szükséges. Azok megszerzése 
után az építő kijelöli nagyjából a pálya irányát 
s ezt követi a lejtmérés.

Ennél tekintettel leszünk arra, hogy a pálya 
kezdetét legalább is 100 méter hosszúságban 
lássuk el lehetőleg nagy, 30—40 %-os eséssel, 
ellenben a tulajdonképeni szállítópálya esése már 
változatos is lehet s csak a végső 150—200 
méter hosszú kifutó részének a lejtje túl ne 
haladja a 10°-ot. A kirakodó hely azonban már 
lehet sík terület is.

Valamely csúsztatónak az eszményi hossz
metszetét gyakorlati szempontból tekintve, a 
következő lejttel képzelhetjük: a pálya elején 
± 100 méterhosszban legyen az esés30—40°-nyi, 
mely a tulajdonképeni szállító részébe 25—20—15° 
fokozatos átmenetű kinyújtással fut be ; az egyes 

kanyarulatok 150—200 méteres kifutó részeiben 
azonban fenti 15° is mérsékelhető.

Ellenben elméleti szempontból véve, valamely 
eszményi csúsztató hosszmetszete következőleg 
képzelhető: a kezdő részének lejtszöge egyenlő 
legyen a nyugvó szöggel, a további szállítópálya 
lejtszöge pedig egyenlő a súrlódási szöggel s 
végre a kifutó pályarész vízszintesen van fek
tetve. De ilyen eszményi hosszmetszetü terepre 
alig akadunk, sőt arra nem is igen van szük
ségünk, miután a netalán fölmerülő éles lejt- 
különbségeket úgyis kiegyenlíthetjük.

Csúsztatópályát általában ott építhetünk, hol a 
terep elegendő lejtésű.'A sziklás terep nem akadá
lyozza az építést, legfeljebb ‘emeli az építés költsé
gét. De meg lápos vagy mocsaras hely sem ké
pez akadályt, minthogy ott a csúsztatót a szükség 
szerint kellő alépítménnyel gyámolíthatjuks sőt 
egyszerűen végig át is hidalhatjuk. De eltekintve 
a lejtviszonyoktól. — rendesen nem is a leg
rövidebb vonalat választjuk a csúsztató hossz
metszetének — olykor még a pálya irányát meg 
is hosszabbítjuk azáltal, hogy azt lehetőleg men
nél több állabon át vezetjük, vagy legalább az 
egyes vágásokba elágazó oldalszárny-pályákkal 
a fővonalhoz csatlakozunk.

A csúsztató pályának végkifutása kinyújtott 
egyenes irányú legyen. Éles kanyarulatokat ott 
teljesen mellőznünk kell. Hatvan méter hosszú 
radiusnak megfelelő ívszelvények lehetőleg el
kerülendők. Ellentétes kanyarulatokat pedig aként 
alkalmazzunk, hogy azok ne folyjanak közvet
lenül egymásba, hanem legalább is egy szálfa
hosszúsággal fölérő egyenes válassza el azokat 
egymástól.

Több egymást követő meredek szakasz nem 
árt annyira a pályának, mint az éles és ellen
tétes kanyarulatok. Magát a kanyarulatot pedig 
szereljük fel a rendesnél nagyobb lejtszöggel. 

(Folytatjuk.)

A magyar főhn.
Ajtay Jenőnek, a deliblatti .kincstári homokpusztáról 

szóló érdekes dolgozatában*  előfordul ez a mondat: 
„Ezen téves nézet csak a „Kossava“ szél főhn jellegének 
félreismerése alapján keletkezhetett."

* Erdészeti Lapok 1912. évf. 75. 1.
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Miután még nem olyan régen tudjuk azt, hogy hazánk
ban is fordulnak elő ezen főhn jellegű szelek s miután 
épen az én megfigyeléseim alapján sikerült azok elő
fordulását minden kétséget kizáró módon megállapítani, 
a következőkben óhajtom az egész felfedezésnek törté
netét vázolni:

Az 1897. évi „Természettudományi Közlöny“ 253. és 
254. lapján „Déli szelünk“ címe alatt a Krassó-Szörény 
megye északi részében ismert szelek elnevezését, irányát 
és tulajdonságait tárgyalván, mint leghatalmasabbat 
s legérdekesebbet az oláhok által „Vintul máre"-nek 
elnevezett déli szelet jellemeztem: „vidékünkön Német- 
Gladnán érezhető a legerősebben, miként 3 évi ittlétem 
alatt volt alkalmam meggyőződést szerezni. Pedig Német- 
Gladna, nehány dombot leszámítva, észak felé egészen 
nyílt s épen dél felől 900—1300 m. magas hegyek 
védik, melyeknek épen a tövében fekszik. De Német- 
Gladna Orsovával s a Porta orientalissal majdnem egy 
délkörben fekszik s az Orsóvá tájékán az ország határát 
átszáguldó perzselő déli szél egy darabig a Cserna, ké
sőbb a mellékvölgyén halad a Porta orientalis vízválasztó 
gerincéig, azt könnyen legyőzi s a Temes völgyében 
halad tovább, úgy, mint a vasút; csakhogy nem követi 
északnyugati fordulatát Lugos felé, ahol sokkal enyhéb
ben jelentkezik, hanem a völgyet elhagyva, egyenes 
irányban tart északnak, hol mindég magasabb és maga
sabb akadályokra talál, melyek a 892 m. magas Brenu 
maré, a 923 m.-es Vrou Daia s az 1380 m. magas 
Paggesben tetőznek. A déli szél nekifekszik ezeknek, 
szinte megsűrüsödik, önönmagát összenyomja, mig fel 
nem ér a gerincekre, ahol azután hirtelen felszabadulva, 
mint vihar, százados bükköket tör s egy ideig mint 
magassági szélvész zúg és félelmetesen üvölt a magas
ban. Emellett lent, Német- és Román-Gladnán teljes 
szélcsend uralkodik, a felső légáram az alsó légréteget 
csak lassan ragadja el, amíg egy légnyomásbeli minimum 
be nem köszönt, melyet kevéssé érzékeny aneroidom is 
néha 1—2 fokkal jelez, s amelyet ember és állat egyaránt 
megérez: szinte szárazföldre vetett halnak képzeli magát 
az ember. Ekkor azután végre lecsap a „vintul maré“ 
fokozott erővel s majd kifújja az embert a lakásából. 
Nyomában a hőmérő azonnal (téli időben is) 8—12 
fokkal felszökik s az aneroid is visszatér eredeti állására 
vagy még túl is haladja 1—2 fokkal. A felső régióbeli 
üvöltés kezdete és az alsó kitörés között 8—10, néha 24 
órai időköz is eltelik. Maga a szél eltart 24—72 óráig s 
mindig, még télen is, esővel végződik, mely a körül
ményekhez képest csak lassan változik át havazássá. 
Hogy a szél erőssége itt nagyobb, mint másutt, annak 
tulajdonítom, hogy a két Gladn^ egyenes útjában fek
szik, hogy a szél elébb komprimálódik s csak így ér fel 
a gerincekre s hogy végre onnan ritkultabb levegőjű ré
tegbe felülről lefelé csaphat, természetes, hogy ezáltal 
erősségének arányában tartamának ideje fogy.“

Melegségénél fogva akkor még az afrikai Számumnak 

tartottam, mely a Földközi tengeren át az európai partok
hoz, így Fiúméba is ér s Seirocco néven ismeretes. De 
már akkor is észrevettem csodálatos módosulását, miglen 
ezen észrevételem folytán Hegyfoky Kabos az 1897. évi 
„Természettudományi Közlöny"-beli pótfüzetek 158—162. 
lapjain „A magyar főhn“ című felvilágosító cikkét meg 
nem irta, amelyből a következő részleteket közlöm :

„A főhn tudvalevőleg nem egyéb, mint szokatlan 
meleg, száraz és néha igen erős szél, mely hegyes 
vidéken, főképen az év hidegebb hónapjaiban szokott 
mutatkozni. Régebben azt tartották, hogy Afrikából, a 
Szaharából származik, onnan hozza nagy melegségi fokát. 
Úgy képzelték, hogy az afrikai torró sivatagon fölmeleg
szik a levegő s miként a nagy tűz fölött felszálló füst
felhő, akkép emelkedik a meleg levegő is a légkör felső 
régióiba, ott azután tovább s tovább folyik a meleg jég
áram az Alpesek felé, hol is szokatlan meleg időt támaszt 
s hirtelen olvasztja a téli jég- és hótömegeket. Csakhogy 
igen fontos körülményről megfeledkeztek, arról, hogy 
hiszen a levegő hőmérséklete fölfelé mindinkább csökken, 
hát mikép tarthatja meg melegének oly nagy fokát a 
felső hideg rétegeken keresztül ható levegő-áramlat, hogy 
azután az Alpesekben rohamos fölmelegedést okozhat?“

„Ez az elmélet tehát megbukott; megbukott mikor Hanti 
1866-ban s még inkább 1882-ben ameteorologiai megfigye
lésekből kimutatta, hogy a főhn akkor keletkezik, midőn 
Európa északnyugati vidékén alacsony légnyomás mutat
kozik s az Alpesekről a levegő oda kezd áramlani; akkor 
ugyanis a völgyekből Js csakhamar levegőáramlás indul 
meg az alacsony légnyomás felé, a hegyek gerinceiről 
lecsap a szél ép úgy, mint eső előtt a füst le szokott 
csapni s ezen lecsapástól részint felmelegszik, részint 
szárazabbá válik. Hann tehát kimutatta, hogy a főhn 
nem egyéb, mint lecsapó szél, mely légnyomási depresz- 
szió idején szokott jelentkezni. Természetesen feltűnőbb 
a hatása az ilyen lecsapó, fölmelegedett szélnek télen, 
mint nyáron, mivel a hőmérsékleti különbség főhnnös 
és egyéb napok között az előbbi évszakban nagyobb, 
mint utóbbiban, feltűnőbb a magásabb, mint az alacso
nyabb hegyek környékén.“

„Éppen ezen utóbbi körülményben kell keresnünk 
annak az okát is, hogy a lecsapó meleg főhnt legelőbb 
az Alpesekben vették észre. Itt nemcsak két és több 
ezer méternyi magasságbeli különbség mutatkozik a 
gerincek és völgyek között, hanem még más körül
mény is jelentkezik, az, hogy a légnyomás legalacsonyabb 
állása Angolország körül szokott Európában mutatkozni 
és pedig télen. A levegő tehát az Alpesek északi völgyei
ből télen aránylag gyakran áramolhatik Angolország felé 
és így aránylag gyakran kell amiatt főimnek is kelet
keznie. így tehát valóban csodálkoznunk kellene rajta, 
ha Európában a főhnt nem épen az Alpeseken vették 
volna először észre.“

„Most már elég sok helyen állapították meg a főhn 
tüneményét, jóformán minden magas és középmagasságu 
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hegység, így például Grönlandban, a Pyrenaekban, a 
Harzon, a Vogesekben, a Kaspi-tenger déli partvidékén, 
Trapezuntban, Uj-Zélandban és hozzátehetjük : Magyar
országon is.*

„Midőn Hann 1883-ban meteorologiai kézi könyvét 
kiadta, elősorolván azon helyeket, hol a főhnt megálla
pították, felemlíti Nagy-Szebent*  is, hol a meleg, száraz 
déli szelet „vöröstoronyi széF-ntk. nevezik. Reissen- 
berger, ki saját, 30 évre terjedő megfigyeléseire támasz
kodva, oly szépen és részletesen irta meg Nagy-Szeben 
klimabeli viszonyait, a vöröstoronyi, vagy máskép 
talmácsi szelet nem akarja ugyan főhnnek tekinteni, 
amennyiben száraz voltát és feltűnő melegét a Vörös
torony-szoros rovására Írja, mintha a benne történő össze- 
szorulás okozná ezt ; ámde oly példákat is említ fel, 
amelyekből kitűnik, hogy e szél csak akkor erős, midőn 
az időjárás légnyomásbeli depresszió hatása alatt áll, 
azaz, mikor főhn szokott az Alpesekben keletkezni. Meg
lehet, hogy a Vöröstorony-szorosban előálló szorulás van 
hatással a talmácsi szél meleg és száraz voltára, ámde 
az a hatás a szoros mellett levő közeli és távolabbi 
bércekről történő lecsapás mellett mégis csak igen alá
rendelt tényező alakjában jelentkezhetik.“

Ezután a meteorologiai bizonyítékok szükségét és azok 
miként való beszerzésének módját tárgyalja, hogy be
bizonyítható legyen : főhn-e a talmácsi szél vagy sem ?

Folytatólag leírja Reissenberger nyomán ezen szélnek 
előjelét és lefolyását, mely a „Vintul maré“ jelentkezé
sére hasonlít. Azután folytatja:

„Főhn nálunk, főképen az erdélyrészi hegyekben kelet
kezhetik, ugyancsak akkor, mikor déli szelünk az észak
nyugaton levő légnyomási depressziókba ömlik. Hogy 
eddig a talmácsin kívül más helyi főhnt nem ismertünk, 
az csak a meteorologiai állomások rovására írandó, 
melyek tudniillik ott keletkeznek első sorban, hol észlelő, 
tegyük mindjárt hozzá: ingyenes észlelő találkozik.“

„Hogy nemcsak Talmácson van főhn, hanem Krassó- 
Szörény megyében, az 1380 m. magas Págyes északi 
lejtőin, Német- és Román-Gladnán, erről H. Gabnay 
értesít**  bennünket. Igaz ugyan, hogy ő afrikai számum
nak tartja, de leírása, melyet róla ad, csak a lecsapó 
főhnre vonatkozik. Nem említve azt, hogy csakugyan 
olyan utón-módon jut-e el Gladnára, mint Gabnay 
feltételezi, annyi bizonyos, hogy ott is, épen úgy, mint a 
Vöröstorony-szoros körül, azokkal a tünetekkel mutatkozik, 
miként a Svájcban.“

„Előbb fönt a magasban hallatszik a zúgás, mikor 
lent a völgyben még szélcsend honol; majd alant is 
áramlás következik s a levegő hőmérséklete emelkedni 
kezd, végre megered az eső, a levegő lassan hűvösödik 
s télen hó is hullhat. Az eső azonban el is maradhat, 
de a hőmérséklet okvetlen csökkenni fog, amint a déli 
szél nyugatra kezd fordulni.“

* Handbuch der Klimatologie 219 1.
** T. Közlöny 1897. évf. 253. 1.

„Ha az oláhok nagy szél-nek nevezik a lecsapó me
leg, száraz szelet, teljesen megegyeznek a svájciakkal, 
kik a főhnt szintén hatalmas erejüzdélies szélnek ismerik.“

„Kár, hogy Gladnán nem történnek rendszeres meteo
rologiai följegyzések s hogy a Págyes déli oldalán, a 
Bisztra völgyében, Ohababisztrán, valamint Ruszkabányán 
abbanhagyták a megfigyelést. Milyen Szépen lehetne itt 
egy érdekes meteorologiai tüneménnyel, a magyar főhnnel 
részletesen megismerkedni. Itt nincs Vöröstorony-szoros, 
itt tehát a legkisebb kétség sem merülhetne fel a főhn 
valóját illetőleg.“

„A főhnről nemcsak azt hitték, hogy fönt a magasban, 
hanem hogy alant a föld színén is hozza Afrikából a 
nagy meleget az Alpesek völgyeibe. Ámde Hann*  ki
mutatta, hogy akkor, midőn az Alpesek északi oldalán 
a 454 m. magas Altdorfba'n déli főhn idején 14'5 C. 
fokot mutatott a hőmérő a zérus fölött, ugyanakkor 
Sz.-Gotthardon, 2100 m. magasságban 4’5 fok volt a hideg 
s az Alpesek déli oldalán S.-Vittoreban 268 m. magas
ságban csak 2'5 volt a meleg, szintén déli szél idején. 
Ez világosan tanúsítja, hogy az Alpesek északi oldalára 
a meleg levegő nem jöhetett déli vidékekről, annál 
kevésbé Afrikából.“

„Ha a Págyes déli és északi oldaláról egyidejű meg
figyelésekkel rendelkeznénk, minden bizonynyal hasonló 
jelenséggel találkoznánk; hacsak a Bisztra völgyében, a 
déli magasabb hegyekről lecsapó főhnek is nyomai már 
némileg nem mutatkoznának."

Azután ugyanezeket az eshetőségeket tárgyalja a 
Vöröstorony-szoros körül; továbbá a svájci főhn időtarta
máról szól.

„Nagy-Szebenben ép úgy, mint Gladnán, szintén néha 
több napig is eltart a déli meleg szél, a magyar főhn, 
akár csak az Alpesekben. Az oknak nálunk is annak kell 
lenni, mint ott.“

„A lecsapó meleg fuvalatot nemcsak a hegyek között, 
hanem olykor még az Alföldön is megérezzük, kivált 
tavasszal. Egyébiránt a füst is, miként kimutattam**,  
akkor csapott le Turkevén leginkább, midőn Angolország 
körül légnyomási depresszió mutatkozott. S a főhn is 
épen ilyenkor szokott hegyes vidéken leginkább jelenkezni. 
A két tüneménynek tehát ugyanegy az oka.“

„A főhn többnyire esővel végződik s a lecsapó füstre 
is igen gyakran eső következik, stb.“

Erre azután Hegyfoky- Kabos és közöttem levelezés 
történt, mely által én tőle további felvilágosításokat, ő 
pedig tőlem újabb s tüzetesebb adatokat nyert s így 
a „Természettudományi Közlöny“ 1898. évfolyamának 
pótfüzeteiben a 49—64. lapokon „Az időváltozás külö
nös esete hazánkban“ címmel olyan dolgozatot jelen
tetett meg, melynek egyes fázisai ide vágnak. Az előző, 
vagyis az 1897. évi november hó 27—30-iki feltűnő 

* Klimatologie. 213. 1. Azután Hegyfoky Kabos : Közlöny 1885. 
évf. 71. és Pótfüzetek 1894. évf. 158. 1.

** T. Közlöny 1896. évf. 527. s köv. 1.
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hőemelkedést tárgyalja egész Közép-Európára, különösen 
pedig hazánkra vonatkozólag s természetesen megint a 
depressziókra s az azok helyére leereszkedő légáramla
tokra jut el végkövetkeztetéseiben, az ahhoz való ada
tokat pedig szaktudományához méltó alapossággal a hazai 
összes állomásokkal, valamint a szomszédos országok 
határos állomásaival szerezteti be s azokat áttekinthető 
táblázatokba szedi.

„Meg kell elégednünk azzal, hogy megtudhattuk, mi
kép november 29-én az időjárás alakulását egy légnyomás
beli fő- és mellékdepresszió hatása idézte elő. E légköri 
helyzetben fejlődött ki a délkeleti Kárpátok vidékén a 
föhn jellemű szél. Ennek megállapítása végett hordtam 
össze a táblázaton bemutatott adatokat “

Ezután az előbbeni cikkéből idézi a föhn-rs vonat
kozó állításait: „Azt is mondtam, mily szépen lehetne 
Gladnán a főhnt konstatálnunk, ahol nincs Vöröstorony- 
szoros, mely Reissenberger szerint a talmácsi szél meleg 
voltát előidézné, ha a Págyes déli oldalán nem szűntek 
volna meg a meteorologiai feljegyzések. De bár Ruszka- 
bányán is,. Ohabá-Bisztrán is megszűntek, az utóbbi 
helyen újra életbe léptek s így mindjárt fel is használ
hatjuk őket.“

Most Románia s az erdélyi medence között fekvő 
havasokról beszél s adatokkal bizonyítja, hogy az azoktól 
északra fekvő Nagy-Szebenben 6 C° fokkal melegebb van, 
mint az azoktól ugyanannyira délre fekvő Calimanesci- 
ben s hogy tehát a meleg nem onnan jöhetett, hanem 
a havasokról leáramló levegőnek az alsó levegővel való 
egybeömlésének következménye s hogy tehát így a hegyek 
északi alja a legmelegebb.

„Német-Gladnán, ha ugyan meteorologiai célokra al
kalmas hőmérőn történt a leolvasás, november 29-én 
este szintén a környezetnél magasab hőfok uralkodott. 
A 24 km-nyire levő Ohaba-Bisztrán dél-délkeleten 10'8°, a 
34 km.-nyire fekvő Berzován északnyugaton 3’8° s a 
64 km. távolságban levő Temesváron nyugaton 1'0° 
C.-sal kisebb volt a hőmérséklet, mint Gladnán. A sík
ságon, valamint a Bisztra és Maros nyugatra lejtő völgyei
ben alacsonyabb a hőfok, mint a Pojána-Ruszka északra 
eső lejtőjén, honnan a lecsapódó déli szél könnyen ára
molhat a Béga és Maros völgye felé, követve a légnyomási 
gradiens irányát.“

„Állítottam, hogy a levegő a magas hegyekről való 
lecsapódás következtében fölmelegszik és szárazabbá 
Válik. így fejtette ki Hann a főhn elméletét s így fogad
ták el értelmezését a meteorologusok s így tálalják fel 
a meteorologiai tankönyvek. De csalódnék, aki hinné, hogy 
Hann talán csak elméletileg okoskodott s számtanilag 
alkalmazta a fel és leszálló légáramlatokra a mechanikai 
hőtan tételeit*;  óh nem, a megfigyelésekre támaszkodva 
mutatta ki állításának igaz voltát. így fölemlítette például

* V. ö. értekezését az Oesterreichische Meteorologische Zéitschrift- 
ban 1874. évf. 321. 1. Guldberg és Mohn dolgozatát. Ugyanott 
1878. évf. 112. 1. Sprung : Lehrbuch der Meteorologie, 168. 1. 

a következő adatokat*,  melyeket 1869. januárius 31-én 
és február 1-én a Szent-Gotthárdra vezető út mentén levő 
állomásokon följegyeztek :

Bellinzona 229 m. magas 3 0 C° 80% rel. nedvesség 
északi szél (eső).

S. Vittore 268 m. magas 2 5 C° 85% rel. nedvesség 
déli, délny szél, (eső).

Airolo 1172 m. magas 0’9 0°—rel. nedvesség északi, 
déli szél.

Szent Gotthard 2100 m. magas— 4’5 0°—rel. nedvesség 
déli 2—3 fokos.

Andermatt 1448 m. magas 2’5 C° — rel nedvesség 
délnyugati 2 fokos.

Altdorf 454 m. magas 14 5 C° 28% rel. nedvesség 
déli (főhn).

Hogy a főhn Altdorfban nem dél felől, hanem ott 
helyben kapja • magas hőfokát és igen száraz voltát, 
bizonyítja az a körülmény, hogy az Alpesek déli oldalán 
levő Sj.-Víttoreban nincs nagyobb meleg, mint az északi 
lejtőn levő Andérmattban, mely pedig 1180 méterrel 
magasabban fekszik s így körülbelül 5‘/s fokkal kisebb 
hőmérsékletűnek kellene lennie,“ stb.

„A mechanikai hőtanból tudjuk, hogy a gázok s a 
levegő is az, összenyomatván, vagyis nagyobb nyomás 
alá kerülvén, fölmelegszenek; már pedig a leereszkedő 
légáram molekulái nagyobb nyomás alá kerülnek, tehát 
fölmelegülni kényszerülnek. Hogy nem abban a mérték
ben melegednek föl leszálltokban, mint felszállás közben 
lehűltek, a levegő páratartalmából magyarázható ki. A 
mechanikai hőelmélet szerint teljesen száraz levegő 
100—100 méterenként 1° C.-szal változtatja hőmérsék
letét felszálltában, leszálltában egyaránt; ámde ha pára 
is van a levegőben, felszállásakor kisebb mértékben hűl 
meg, mivel a pára gáz alakjából cseppfolyóba megy át, 
a lappangó hő szabaddá válik s nem engedi a légréte
geket annyira lehűlni, mintha e forrás bennük nem 
lappangana. Leszálltában a levegő szárazabbá válik, 
mivel magasabb hőfok és nagyobb nyomás alá, kerül 
s így az elmélet követelte 1 foknyi földmelegedés 100 
méterenként érvényesül.“

„Tegyük fel, hogy a délkeleti Kárpátjaink déli oldalán 
Romániában mintegy 400 m. tengerszíni magasságból 2 
fok meleg levegő kényszerülne a 2000 m. magas hegyek 
gerincére felszállani, úgy téli időben mintegy 0’3 fokkal 
hűlne meg 100—100 méterenként, hőmérséklete tehát 
2000 m. magasságban körülbelül —2'8 foknyi lenne. Ha 
e színtájról az északon levő depresszióba szívatnék e 
levegő, Nagy-Szebenben (414 m.) mintegy 13’2 fokra 
emelné a thermometer’kénesőjét: tehát 11'2 fokkal mele
gebben érkeznék le, mint Romániában felszállott. Ha ily 
mértékben hűlt volna meg a levegő a Pojána-Ruszka 
tetején, Ohaba-Bisztra november 29-iki esteli hőmérséklete 
után ítélve 1000 m. tengerszíni magasságban mintegy 

* Klimatologie I. 338. 1.
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—6'8 fokon állott volna a hőmérő ; Gladnán tehát 300 m. 
szintájon a leereszkedő áramlat mintegy 3'2 fok meleg 
lett volna. Tényleg nagyobb meleg volt ott akkor, ami 
arra enged következtetni, hogy a Bisztra mély völgyéből 
nem ragadta fel a hegy tetején uralkodó áramlat a leg
alsóbb rétegeket is s hogy ott fent —6‘8 foknál melegebb 
idő volt. Láthatjuk is, hogy Qhaba-Bisztra egyedül áll 
alacsony hőfokával állomásaink között, jóllehet teljesen 
borús volt az ég fölötte s így valami nagyfokú nem lehe
tett a talaj éjjeli hőkisugárzása. Ha a fentebb idézett 
táblázat (III. és IV. csoport 15 állomásának hőfoka 226 
m. magasságban 1'6° C.) alapján végezzük a számítást, 
csakugyan arra jutunk, hogy 1000 m. szintájon körülbelül 
—2’6*  volt a levegő hőfoka s így Gladna vidékén 300 m. 
színtájon hozzávetőleg 5'6 C. foknyi meleg lehetett, ami 
elég közel jár a Gladnán leolvasott adathoz.“

„Hogy az 1897. évi november 29—30-ik napjának 
feltűnő időváltozását elég terjedelmesen tárgyalhattam, 
azoknak köszönhetem, kik a szükséges adatokat a legna
gyobb szívességgel rendelkezésemre bocsátották. Nem 
fejezhetem be soraimat anélkül, -hogy őszinte köszönetét 
ne mondjak meteorologiai intézetünknek, melynek részé
ről Traunhofer Lajos adjunktus útján jutottam hozzá az 
óhajtott anyaghoz, továbbá Sí. Hepites-nek, a romániai 
központi intézet igazgatójának, ki a kért két állomás 
helyett ötnek az adatait, valamint a román meteorologiai 
hálózat térképét**  is megküldötte; úgyszintén Fényi 
Gyulának és Ávéd Jákónak, kik közül az első a kalo
csai adatokon kívül még a barogrammokkal is kedves
kedett, az utóbbi pedig azt is közölte, amit nem kértem, 
a páranyomást és viszonylagos nedvességet s igy alkal
mat szolgáltatott e két elemnek feltüntetésére is, amire 
kezdetben nem gondoltam. Végül különösen köszönetét 
mondok Hathalmi Gabnay Ferenc tagtársunknak, 
akinek a Közlöny múlt évi kötetében közzétett 
dolgozata s más értesítései szolgáltattak alkalmat a 
föhnnek Magyarországban való megállapítására.“

Ez az, aminek prioritását szakkörökben is meg akarom 
óvni, annál is inkább, mivel még minden meteorologiai 
szakíró sincsen erről kellőleg tájékozva.

így a magyar kir. Természettudományi Társulat kiadá
sában 1909. évben megjelent dr. Róna Zsigmond-féle 
„Éghajlat" II. részében „Magyarország éghajlatáéban a 
604. lapon olvasható: „Gabnay szerint Krassó-Szörény 
megye északi részének oláhsága a déli szelet „vintul mare“- 
nek (nagyszélnek, mert legerősebb) nevezi, a keleti szelet 
„v. szoarile“ (napszél), az északi „v. muresan“ (marosi 
szél), a nyugatit „v. reu“ (gonosz szél) nevezi.“

Ugyanott a 617. lapon: „Ha Gabnay Ferencxemlíti,

* „226 m. színtájon 1’6 C. hőfok volt november 29-én este: 
0-3 fok hőcsökkenést 100—100 méterenként föltételezvén, 1000 m. 
színtájra —2'6° C.-t kapunk.“

** E térképen csodálkozva vettem észre, hogy Romániában 
1896-ban 344 esőmérő-állomás működött, holott nálunk az utolsó 
(1892.) évkönyv szerint mindössze 325 meteorologiai állomásunk volt. 

hogy Krassó-Szörény megye északi részén az oláh lakos
ság a déli szelet vintul mare-nek, nagyszél-nek nevezi, 
amely Német-Gladnán érezhető a legerősebben. Német- 
Gladna észak felé nyilt, míg délfelől magas hegyek környe
zik, nevezetesen délkeletről az 1380 m. magas Pagyes. 
A déli szél ezeknek a hegyeknek nekifekszik, szinte 
megsűrüsödik, önönmagát összenyomja, mig fel nem ér 
a gerincekre, ahol azután hirtelen felszabadulva, mint 
vihar, százados bükköket tör és egyideig mint magas
sági szélvész zúg és félelmetesen üvölt a magasban. 
Emellett lent Német- és Román-Gladnán teljes szélcsend 
uralkodik, a felső légáram az alsó légréteget csak lassan 
ragadja el . . . aztán végre lecsap a vintul maré foko
zott erővel s majd kifújja az embert a lakásából . . . 
Nyomában a hőmérő téli időben is azonnal 8—12"-kal 
felszökik ... A felső régióbeli üvöltés kezdete és az alsó 
kitörés között 8—10, néha 24 órai időköz is eltelik. 
Maga a szél mindég, még télen is, esővel végződik, mely 
a körülményekhez képest csak lassan változik át hava
zássá. *

„A „vintul mare“ e leírás szerint egészben magán 
viseli a főhn bélyegét és nincs is semmi, ami azt a 
felfogást valószínűtlenné teszi, bár a teljes bizonyíték a 
főhn valójára nézve csak akkor adható, ha a Pagyes déli 
és északi oldalán végzett meteorologia megfigyelések azt 
lehetővé teszik. **

Nos hát, látszik, hogy dr. Róna Zsigmond csak az 
általa idézett két cikket ismeri, a harmadik, ugyancsak 
Hegyfoky Kabos: „Az időváltozás különös esete hazánk
ban“ kikerülte figyelmét, vagy pedig nem is sejtette, 
hogy abban ilyen cím alatt mindjárt a következő évre 
rá: 1898-ban a főhn létezésének kétségbevonhatatlan 
bizonyítékai foglaltatnak. Pedig ez így van s azóta 
mindenféle helyi elnevezés alatt ismeretes egy-egy déli 
szél, főhn jellegét sikerül megállapítani.

Hathalmi Gabnay Ferenc.

Műszerujdonságok.
1. Noniusokkal ellátott tolókás mérce.

A kataszternél használatos valamennyi léptékre.

Sucher József, cs. kir. főmérnök egy igen elméstolókás 
mércét szerkesztett, melynek leírását az Oesterreichische 
Forst u. Jagdzeitung után, az alábbiakban adjuk.

Az osztrák kataster eredeti felvétele (a miénkkel azono
san) majdnem kizárólag 1: 2880 arányban, vagyis l”=40° 
nagyságban van szerkesztve. Ahol nagyobb (pontosabb) 
arány vált szükségessé, ott az előbbinek sokszorosát, 
nevezetesen az 1 : 1440-est, illetve az 1 : 720-as viszonyt 
alkalmazták, azonkívül igen nagy parcellák felvételének 
az 1 : 5760 arány szolgált alapul.

* „Déli szelünk“, Természettud. Közi. 1897. évf. 253. old.
** V. ö. Hegyfoky cikkét: „A magyar főhn“. Pótfüzet, a Term. 

Közi. 1897. évf. 160. old.
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A métermértéknek 1873-ban bekövetkezett kötelező
behozatala alkalmával egész községek fel
vételénél az 1 : 2500-as arányt alkalmazták, 
viszont ismét nagyobb pontosságot megköve
telő méréseknél ismét az előbbeninek sok

nál, mint beltelkek felvétele, vasúti kisajátítá
sok, városméréseknél stb. az 1 : 1000 mércét 
használják.

Látnivaló, hogy különböző arányú léptékekkel van a 
mérnöknek dolga; nálunk hozzájárul még mindezekhez 
a birtokrendezések kedvenc és álalánosan használt léptéke,, 
az 1” 50° vagyis az 1 :3600-as arány, más különböző
mértékekkel egyetemben, úgy az adókatasternél, valamint 
a telekkönyveknél is, ahol sokszor a legkülönbözőbb 
arányú térképekkel találkoznak, a sok közt pl. 1” = 62,7 
öl-el. Ennek magyarázata az, hogy az egységes mérték 
behozatala előtt a mérnök a felveendő terület nagysága 
szerint választotta meg a léptéket s a felveendő területet, 
hacsak lehetett, egy asztalfelvételi lapra szorította össze. 
Világos, hogy így a különböző területek felvétele alkal
mával a mérce aránya is e szerint változott, valamint 
azt sem kell bővebben magyarázni, ha ilyen viszonyok 
mellett minden egyes térképnek külön-külön léptéke volt, 
melyhez ugyanannyi féle mérce-műszer is kellett.

A szóban forgó tolókás mércével lehetővé van téve egy 
műszerrel valamennyi, vagy legalább is a legtöbb arányú 
léptékkel ellátott térképen valamennyi távolságot a meg
felelő pontossággal levenni.

A műszer egy hornyolt kettős vonalzóból áll, melynek 
mindegyik oldalán egy-egy beosztás van vésve.

Az egyik oldal 1 : 1000 és 1 :2500, a másik 1” = 40° 
és 1 : 2880-as beosztással bir. Ezen mércék mindegyi
kének egy közös 0 pontja van. A vonalzó középhossz
tengelyének irányában ki van vágva; ezen vágásban egy 
tolóka mozog, amély tolókán négy nonius van bevésve. 
Ez tetszés szerint elmozdítható a megmérendő vonal 
hosszúsága szerint (1. az ábrát), s a K- csavarral rögzít
hető. A tolóka elmozdítása szabad kézzel történik, míg a 
finom beállítást az M mikrométer-csavarral végezzük.

Valamely távolságnak a térképről való levétele alkal
mával felszabadítjuk mindenekelőtt a K. csavart, a mű
szert a lemérendő vonal irányába helyezzük, melynek 
egyik végpontjára a 0 pontot állítjuk be, mire a tolókát 
addig mozdítjuk el a vonal másik végpontjáig, míg a 
tolóka 0 pontja körülbelül ezen végponttal összevág. A 
rögzítés után (K csavar) a pontos beállítás következik az 
Af mikrométer csavarral. A vonal hossza már most a 
négy beosztás bármelyikén tetszés szerint olvasható le: 
az 1 ; 5760, 1 : 1440, vagy 1 : 720 arányú mércék az 
1 : 2880-os beosztáson; az 1 : 1250 vagy 1 : 625 az 
1 : 2500 as beosztáson ; végül az 1 : 2000, 1 : 500, 1 : 100, 
vagy ezek sokszorosa az 1 : 1000-es beosztáson. Hogy 
az 1” 40°-es mércéjü térképen (öles beosztás) a szelvény
kereteket meghatározni, a hüvelykbeosztást jelezni, az 
összrendezőket átszámítás nélkül felrakni lehessen, me
lyek az országos háromszögméretü hivataloknál csakis 
ölekben vannak megadva, s hasonló munkálatok elvég
zésére a műszeren az l”=40°-es beosztás is alkalmazva 
van, melynek noniusa 0'1 ölnyi pontosságot nyújt a 
leolvasásnál. Természetes, hogy egyidejűleg ugyanazon 
hosszúság az 1 : 2880-as beosztáson méterekben is le
olvasható, 0T m.-nyi pontossággal. A szelvénycsatolá
soknál előforduló leolvasások, a szelvényhosszak közvet
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lenül a műszeren a lehető legnagyobb 
pontossággal olvashatók le.

A műszert Neuhöfer és fia bécsi ős
mert mechanikusok szerkesztik, ára 120 
korona.

2. Köböző.

Célja a használatban levő köbözési 
táblák kiküszöbölése, melyek egymásra 
halmozottt apró betűikkel nemcsak a sze
met teszik tönkre huzamosabb haszná
lat után, de alkalmazásuk hosszadalmas 
és időt rabló. Moravec József kolini jó
szágfelügyelő szerkesztette az itt bemu
tatott új köböző-táblát, mely a haszná
latban levőknek említett hátrányait ki
zárja.

Amint az ábrából látható, igen egy
szerű és azonnal megérthető elveken 
alapszik. Két keményebb (rajz) papír
szalagra négyzetek vannak nyomva, me
lyekbe a fáknak köbtartalma rendszere
sen van felhordva, különböző méretek 
szerint.

A felső szélen a 6—38 nagyságú át
mérők, a baloldalon a 2—23 egységű 
hosszakat látjuk. Ugyanezen átmérők 
méreteit látjuk továbbá a középen el
helyezett mozgatható vonalzón, amely 
alul, fogazattal ellátott táblácska felett, 
egy rugó segélyével biztosítható, nehogy leessék és egy 
bizonyos állásban rögzíthető legyen.

Ha most pl. a vonalzót 16 m. hosszúra állítjuk be, 
akkor ezen állásból valamennyi átmérőjű, 16 m. hosszú 
darab köbözhető, ami a köbözőkönyvek használatával 
járó lapozgatást feleslegessé teszi. Igen el van terjedve, 
mert könnyűsége és egyszerűsége mellett kis helyet foglal 
el, s könnyen belátható sok előnnyel dicsekedhetik.

Sz.

Vizmosáskötő rőzsegátak.
Irta Rozsnyay Károly.

A miskolci kultúrmérnöki hivatal területén évek óta 
folyamatban van 12—15 község határában vízmosás
kötési munkálat rőzsegátakkal.

Ezen egyszerű kivitelben, de szilárdan épített rőzse
gátak (rőzsefonások) szerkezete több évi tapasztalat után 
a következőkben állapíttatott meg:

Alaprajzi elrendezésük parabolikus ív-alaku, a hegy 
felé domborulva, kisebbeknél 50, nagyobbaknál 100 centi
méterrel.

Hosszmetszet szerint szintén a hegy felé hajlik 1 : 10

ferdeséggel, vagyis a keresztgát nem függélyes, hanem 
hátrafelé hajlik.

Keresztmetszeti irányban a vízmosásra merőlegesen 
mérve,- koronájuk teknő alakú (szintén parabolikus ív) 
s a szárnyak oly mértékben köttetnek a partokba, hogy 
azok az árviz színe felett legalább 50 centiméterrel ma
gasabbak legyenek.

Ezen elrendezés következtében a csapadék-vizek min
dig a rőzsegát közepén folynak és azt meg nem kerül
hetik.

A rőzsegátak hossza 5—10 méter.
Föld feletti részük nem lehet magasabb 40—50 

centiméternél, mig a földbe vert karók mérete a föld 
alatt 60—70 centiméter, mely méret a partok (szárnyak), 
felé fokozatosan elfogy, a karók hossza tehát 100—120 
centiméter. A szárnyak már a talaj színével egyezőek, 
tehát egészen a földbe veretnek. — Ezeknek hossza 
80—100 cm.

A karók egymástóli távolsága 40—50 centiméter, 
vastagságuk 8—10 cm.

Ha a talaj kemény, vassal, vagy megvasalt rúddal a 
karók számára lyukak készítendők.

Maga ,a fonás a szokott módon történik, de a talajba 
mélyítve 15—25 centiméter mélyen.
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Mindkét szárny jobbról és balról alul támasztó karók
kal erősíttetik meg és ezek a rőzsegát testéhez 3 milli
méteres kétszer lágyított acélsodronnyal erősíttetnek, de 
a rőzsefonás koronája is dróttal köttetik le.

Előágyazatul 25—30 centiméter átmérőjű rözsekolbdsz 
(faschina) használtatik, füles karókkal rögzítve, utóágya
zatul pedig rőzseágak alkalmaztatnak, (rőzseborítás, rőzse- 
pokróc) rőzsekolbásszal, vagy 10 centiméter átmérőjű 
keresztfával és füles karókkal megerősítve (lekötve). A 
rőzseágak (utóágyazat) összeköttetésben vannak a rőzse- 
fonással (keresztgáttal), t. i. az egyes rőzseágak betüz- 
delendők a rőzsegát fonásának testébe. Az utóágyazat 
hossza 4—5 m.

A hegy felőli oldalon a gát udvara földborítással lát
tatik el, a szárnyak pedig gyeptégla-falazattal burkoltai
nak (Kopfrasen' és nem Deckrasen).

Építési anyagnak a legalkalmasabb a fűzfa, ennek 
hiányában az égerfa vagy boróka s ha füzfakarók nem 
állanak rendelkezésre, akácfa karókat kell alkalmazni.

A gát udvarának földtöltése füzfadugv dny okkal lát
tatik el, a vízmosás oldallejtői pedig akácfa-csemetékkel 
ültettetnek be és mindaddig, mig meg nem erősödnek, 
hatóságilag megállapított legeltetési tilalom alatt vannak.

Készülnek rőzsegátak (keresztgátak) egyszerű és kettős 
szerkezettel, ez utóbbiak rendesen a vízmosás kezdő és 
végpontján nyernek alkalmazást.

Költsége a gátaknak meglehetősen változó és pedig 
2—3—4 korona között folyóméterenként, mert legtöbb 
vízmosás exponált helyen van és az építési anyag sem 
található helyben.

Építés kezdetekor a gát helye előkészítendő, megtisztí
tandó és a 15—25 cm. mély alapgödör kiásandó.

Az itt vázlatosan ismertetett vizmosáskötő rőzsegátak 
szerkezete oly szilárd, állékonysága oly biztos, hogy bár
mily záporeső romboló hatását mérsékelik és annak 
ellenállának, anélkül, hogy az alámosás, vagy oldalmosás 
veszélyeinek kitéve lennének ; de a megadott méreteket 
a legszigorúbban be kel) tartani, úgyszintén az elrende
zésén sem szabad változtatni, mert ellenkező esetben 
oldal- és alámosások keletkeznek és több kárt okoz a 
rőzsegát, mint hasznot.

Ezen vizmosáskötő keresztgátak (fenékgátak) célja és 
feladata a vízmosás fejlődését megakasztani, a csemete
ültetésnek mindaddig védelmet nyújtani, amig végleg 
meg nem erősödnek, tehát 5—6 éven át.

A gátak egymástóli távolságát a vízmosásos gödör 
fenékesése adja meg, mert minél nagyobb az esés, 
annál sűrűbben kell azokat beépíteni s ezen méret 
10—20—30 méter között váltakozik.

Egy vízmosás a mellékágakkal együtt egyszerre kö
tendő meg, t. i. egy évben és ugyanakkor ültetendők 
he akácfa-csemetékkel, mert ellenkező esetben a várt 
eredmény elmarad.

Amily jelentéktelennek látszik első pillanatra egy ilyen 
vizmosáskötő rőzsegát, ép oly körültekintést igényel annak 

szerkezete és gondos kivitelt annak építése, de végered
ményben sokkal nagyobb haszonnal jár a talajmegkötés 
nemcsak magukban a vízmosásos kopár helyeken, hanem 
a völgyekben is, mert a befásítással a hasznavehetetlen' 
terület hasznossá válik, a völgyben pedig a kártékony 
hordalékképződés és lerakodás megszűnik, tehát 
kettős célt szolgál.

Ez az oka annak, hogy hordalékos természetű víz
folyások medrei mindaddig ki nem tisztíthatok, illetve 
nem szabályozhatók, amig a talajkötési munkálatok be 
nem fejeztetnek.

Most, hogy a földmivelésügyi minister ur intézkedése 
folytán országszerte megkezdődtek a talajkötések és be- 
fásítások minden vonalon, időszerűnek tartottam ezen 
rövid leírást közzétenni, mert a közöltek becses tapaszta
lati adatok leszűrődött eredményei és nem mellékes a 
vizmosáskötő rőzsegát szerkezete és elrendezése, mert 
többet ér egy jól.épített keresztgát sok gyenge alkotásnál.

Az erdőtűz által okozott károk 
kiszámításáról.

Egy gyakorlati értékkel biró cikk jelent meg Heun 
bajor kir. erdőhivatali főnök tollából a „Forstwissen- 
schaftliches Centralblatt" múlt évi december havi 
füzetében. Elmondja, hogy a tavalyi tartós forróság és 
nagymérvű szárazságban az erdőégések száma ijesztően 
megszaporodott és sok aggodalomra szolgáltatott okot: 
Az erdőtisztek az erdőégések által okozott károk becs
lésével és számításával nagyon is igénybe voltak véve.

Ezen okból kiindulva, — így folytatja tovább — le
gyen szabad egynéhány oly pontra rámutatnom, mely 
az ilynemű számítások keresztülvitelénél figyelemre méltó.

A kár meghatározásánál elsősorban is azt kell meg
állapítanunk, vájjon a tűz által elpusztított erdőterület 
kiterjedésére és állagára nézve egy önálló üzemtestet 
képez-e, vagy nem; vagyis, vájjon az újonnan telepí
tendő állab eléri-e még az üzemterv szerinti vágás
érettség korát, vagy pedig akár egy, akár más okból 
kifolyólag idő előtt, t. i. a vágatási kor elérése előtt, 
kénytelenek vagyunk azt letaroltatni.

Továbbá azt is tekintetbe kell vennünk, vájjon a. le
égett terület egész terjedelmében az égés után azonnal 
felerdősíthető-e, vagy pedig a kultiválás csak évek múl
tán eszközölhető.

Azon esetben, midőn az erdősítés mindjárt a követ
kező évben foganatosítható és nem forognak fenn .oly 
tényezők, melyek az újonnan telepített állab idő előtti 
kihasználására kényszerítenének — a tűz által okozott 
kár nagysága egyenlő az elpusztult állab értékével. Ezen 
érték meghatározásánál mérvadó az állab kora. Hogy 
az erdősítési költségek, a fatömeg végértéke, vagy a fa 
eladási értéke mily módon veendők tekintetbe ezen érték 
megállapításnál, mint ismert dolgokat kell feltételeznünk. 
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Ha azonban a viszonyok olyanok, hogy az újonnan 
telepített fiatal állab magában nem, csak a vele össze
függő idősebb részekkel tartható üzemben, akkor elő
áll az az eset, amidőn az állabot idő előtt, t. i. az 
üzemre megállapított vágatási kor előtt vagyunk kény
telenek kihasználni.

Az erdőbirtokos kára ily esetben egyenlő: az elpusz
tult állab értékével, hozzáadva a jövőben idő előtt taro
lásra kerülő, újonnan felújítandó állab eladási és gazda
sági értéke közötti különbözetet. A gazdasági érték ki
számításánál kizárólag a fatömeg végértéke jöhet te
kintetbe.

Ha azonban különös körülmények folytán az erdősítés 
csak nehány év múlva foganatosítható (= n év), úgy 
az erdőbirtokosnak ezen különleges körülmények foly
tán előállott kára az értékszámításban az által nyer ki
fejezést, hogy a tűz által elpusztított /n-éves állab korát 
ti évvel felemeljük, illetve nagyobbítjuk.

Egy erdőtűzkár kiszámításának keresztülvitelére az el
múlt nyáron is nyílt alkalmam, amidőn is N. községi 
erdőt a vasúti mozdony szikrája felgyújtotta; eljárásom 
megvilágosítására szolgáljanak a következők :

A kérdéses erdő közvetlen a vasúti vonal mellett te
rült el és a vasúti testre meglehetős meredek keleti 
lejttel bir. A talaj, mely homokkő elmállásából keletke
zett, üde, mély és termékeny és átlag 10 éves lúcfenyőr 
vei volt beültetve, melynek telepítése, tekintettel a szám
talanszor szükségessé vált javításokat és utánpótlásokat, 
beleértve a csemeték kerüköltségét is, hektáronkint 250 
márkába került.

Az ültetés hézagos és zárlata 0'8-ra tehető. A községi 
erdő 60 éves vágásfordulóba kezeltetik.

Az állab a III. termőhelyi 1 osztályba tartozik és a 
Schwappach- (1902. évi) féle termési táblázat szerint 
50 éves korban 201 tm. tömbfát és 91 tm. galyfát; 60 
éves korban pedig 288 tm. tömbfát és 97 tm. galyfát 
szolgáltat hektáronkint. Amennyiben az égett terület 
mindössze csak 414 m2 kiterjedésű és csekély kártérí
tési összeg megtérítéséről van szó, az alább leveze
tendő kamatoskamat-számításnál csak 2°/o kamatlábat 
veszünk, az áterdőlési jövedelmet pedig figyelmen kivül 
hagyjuk és csak a tárolási értéket visszük be számí
tásunkba.

A községnek igénye van :
I. az összes termelési költség megtérítésére, mely az 

átlag 10 éves lúcfenyő fiatalos létesítésére, felnevelésére 
és ápolására fordíttatott.

Ezen termelési kiadások:
a) erdősítési költség, mely a csemete-költség és után

pótlások beszámításával hektáronkint 250 márkára rúg.
Ezen összeg az eltelt 10 évi idő alatt kamatos-kama

taival a következő végértékkel bir:
250 X rO210 = 250 X 1 22 = 350 márka.

b) az évi talajjáradék és az évi őrzési költség tőke
értéke: T (Tj + Ök). (l'opn—1).

Ezen tőkeérték:
600 (1 02P-1) - 600 X 0-22 13200 márka.
II. Az elpusztult s azonnal felerdősíthető állabrészlet kár

talanítására. Amennyiben a félerdősítendő területet erdő- 
rendezőségi okokból a többi állabrészekkel egyidejűleg 
a jövőben egyszerre kell tarra vágni, természetes, hogy 
a rajta levő fa nem fogja elérni az üzemtervileg meg
állapított 60 éves vágatási kort, hanem idő előtt 50 éves 
korában, tehát még a vágásérettség előtt kell, hogy le- 
taroltassék. A községnek ezáltal oly vesztesége van, mely 
a remélhető fatömegérték és a még vágatásra éretlen 
50 éves állab eladási értékének különbözetében jut ki
fejezésre.

Az állab 60 éves kor mellett a következő fatömege
ket és értéket adja:

( 210 tm8 haszonfa i 11 M. = 2310 Márka 
288 tm tömb a j tms tűzifa á 6 M. = 507 Márka

97 tm8 galyfa............................ ... ä 3 M. — 291 Márka
Összesen 3108 Márka.

Amennyiben a fiatalos 0’8 zárlatu, a fenti összeg re
dukálva 3108 X 0-8 = 2486 Márka lesz.

Az 50 éves állab remélhető fatömeg-értéke tehát 
hektáronkint:

2486 + 600E'50 1 -O210 — 600 — 3086 X 0-82 —

600 = 2530 — 600 1930 Márka.
50 év mellett az állabrész az alábbi fatömegeket és 

értéket szolgáltatja:
f 150 tm8 haszonfa á 10-50 M. = 1575 Márka 

201 tm tombfa 51 tmS tűzjfa á 6 m. = 306 Márka

91 tm8 galyfa ..................................... ä 3 M. = 273 Márka
Összesen 2154 Márka 

0 8 záródás mellett ezen összeg 2154 X 0’8 1743
Márkára redukálódik. A várható érték és eladási érték 
közötti különbség hektáronkint tehát: 1930 — 1723 
207 márka. A kártalanítási összeg hektáronkint lesz 
összesen: 305 + 132 + 207 644 márka.

Amennyiben pedig a kérdéses terület nagysága 414 
m2, a kártalanítási összeg, melyet a vasúti kincstár a 
a községnek fizetni tartozik lesz : 644 X 0'0414 26'60
Márka.“

Eddig az értekezés.,
Ezzel kapcsolatosan nem lesz érdektelen ugyancsak 

a fenti szaklap „Jegyzetek“ rovatában hozott azon köz
lemény ismertetése sem, vájjon : „Mily távolságra képes 
egy vasúti mozdony szikrája gyújtani ?“

Erre vonatkozólag a következő eset van elmondva, 
hogy hol és kinek birtokán történt, az reánk nézve 
közömbös:

„1909. év május 23-án egy a vasúti vonaltól keletre 
fekvő erdei fenyőállab egy megállóhely mellett, a sze
mélyvonat elindulása után néhány percre tüzet fogott, 
-mely csakhamar nagy arányban terjedt.

A birtokos állítása szerint a tűz a személyvonat moz
donyából kipattant szikra útján keletkezett.
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Panaszt emelt a „vasúti kincstár“ ellen a münsteri 
vasútigazgatóságnál, követelvén az erdőégés által okozott 
kár megtérítését. A „vasúti kincstár“ tagadásba hozta, 
hogy a szikrafogóval ellátott mozdonyból szikrák pat
tanhattak volna ki. A panasszal szemben azt vitatta, 
hogy az a hely, ahol az égés keletkezett, a vasúti töl
tésre merőleges vonalban 160—180 méternyire van ; 
a szikrának nyugat-délnyugati röpirány mellett az égés 
helyéig 300 m. utat kellett volna megtennie és még egy 
12 m. magas erdei, fenyőállabon keresztül repülnie. 
Szakértők véleménye szerint a mozdonyszikrák legfeljebb 
35 m. távolságig birnak gyújtó képességgel. A tűz el
múltával a szélirányra hivatkozni nem lehet, egyedül 
szélrohamoknál lehetséges, hogy a széliránnyal szemben 
terjedjen.

A münsteri tartományi törvényszék két polgári tanácsa 
azonban a panaszos követelését jogosnak ismerte el. A 
hámi felsőbíróság tanácsa hasonlókép a vasúti kincstár 
felebbezését visszavetette.

Az indokolás a következő: tekintetbe veendők, hogy 
a tűz a személyvonat elindulása után rövid idő múltán 
észleltetek, hogy az égett terület a széliránynak meg
felelő oldalán van a vasúti töltésnek és hogy a sze
mélyvonat mozdonyából a szikráknak tömeges kitódulása 
már előzőleg megfigyelve lett.

A pont, hol a tűz keletkezett, a vasúti töltéstől 143 
méter távolságra van, jól lehet, hogy a mozdony szikrái 
rendes körülmények között ily távolra nem repülnek el.

A szakértők véleménye szerint a kérdéses gőzmoz
donyból netán kipattant szikrák legnagyobb része a sí
nektől 25 méter kerületben eshettek a talajra, a szikrák
nak csak egy igen elenyésző része érhetett el közepes 
szél mellett 50—60 méter röptávolt; ily messzire azon
ban csak egészen kicsi koromszemcsék repülhetnek, melyek 
leesésüknél már nem gyujtóképesek. Csak igen magas 
pályatestnél és igen erős szél mellett, egész ritka eset
ben lehetséges egy nagyobb röptávolság, de ez sem 
nagyobb 100 méternél.

Tekintetbe kell venni azonban, hogy egy tanú egy 
ízben lelépéssel igazolta azt, hogy egy gyorsvonatból ki
pattant szikrák csak 110—120 m. hosszú rőppálya után 
estek le. Azért nincs kizárva, hogy jelen esetben is egy 
mpzddnyszikra ily távolságra ne repülhetett volna, ki
váltkép mikor meglehetősen erős szél fújt; hogy azután 
gyujtóképességgel birt-e ? az is elfogadható, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a talaj rendkívül száraz volt.

Mindenesetre kívánatos volna, hogy a tűz más módon, 
mint a mozdonyszikra által keletkezett légyen, azonban 
ezen (eltevés elfogadása, hogy a mozdonyból kikerülő 
szikra gyújtott, a bizonyító felvétel után a valószínűség 
oly magas fokán áll, hogy a tanács beigazoltnak veszi, 
miszerint a tűz egyedül a mozdonyból kipattant szikrák 
által keletkezett.

Az indokok alapján panaszos követelésének hely 
adatik.“

így szól a bírósági végzés, melyből láthatjuk, hogy a 
szikrafogóval ellátott vasúti mozdonyból esetleg kipattanó 
szikrák legalább a vasúti sínektől 20—25 m. távolra, 
közepes szélben ritkán 50—60 m.-nyíre, s csak a leg
ritkább esetekben, akkor is erős szél mellett 100—15Ó 
m.-nyire bírnak gyújtó képességgel, B—n.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

(Folytatás.)

Az 1907—1616. évig terjedő második félfordulószakban 
gyakorolható benne:

Föhasználat: tarvágás utján évente 14-38 k. holdon 
1766 m3 remélhető fatömeggel.

Elöhasználat: rendes gyérítés utján 10 év alatt 212-73 
k. holdon 636 m3 fatömeggel.

Mellékhasználatképen: a legeltetés 10 évi elő-és 20 
évi utótilalom mellett évente átlag 1991’46 k. holdon.

Erdősítés: teljesítendő tölgyültetéssel évenként átlag 
14'38 kát. holdon.

2. A „B“ gazdasági osztályba sorozott szatmári 
részben fekvő Kiscsonka, Darvasmoha és Nagymocsár 
nevű 157T7 kát. hold kiterjedésű erdő, — amelyhez 
5'60 k. hold termékeny és 32’70 k. hold terméketlen 
terület is tartozik, — az 1906. évi 78,166 F. M. számú 
rendelettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági terv sze
rint 100 éves vágásforduló mellett kezeltetik.

Talaja ugyanaz, mint az előbbié. Az állomány-alkotó 
faneme a kocsános tölgy, elszórtan előfordul a nyár, szil, 
éger, juhar és kőris.

A korfokozat itt még egyenlőtlenebb, úgyszólván csak 
a két legfiatalabb korosztály van képviselve.

Átlagos fatömegkora 30 év. 1906. évig 10 éven át a 
vágásokat a Neuschlosz-cég termelte ki. Az előző 10 év 
átlaga szerint az évi vágástér tiszta jövedelme kát. hol
danként 836 korona, az egész gazdasági osztály évi át
lagos jövedelme kát. holdanként 478 korona volt a 
rendkívüli tömeges kihasználás következtében.

Az 1906—1915. évi első félforduló-szakban :
Föhasználat szünetel. Gyakorolható :

- Elöhasználat rendes gyérítés útján 10 év alatt 395’2 
kát. holdon 1438 m3 fatömeggel; tisztázó vágás utján 10 
év alatt 32’3 kát. holdon 25 m3 fatömeggel és 170 m3 
száraz és fekvő fa felszedése.

Mellékhasználatképen legeltetés 10 évi elő- és 20 
évi utótilalom mellett évente átlag 1139’9 kát. holdon.

Erdősítés: teljesítendő 10 év alatt 43’0 kát. hold 
tisztás területen és 102’9 kát. hold pótlandó fiatalosban, 
azaz évente tölggyel és kőrissel ültetendő átlag 14’5 kát. 
hold terület.

3. A „C“ gazdasági osztályba sorozott szatmári
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részben fekvő Csererdő és Kismocsár nevű 1446'3 kát. 
hold kiterjedésű erdő, melyhez 31 '5 kát. hold termékeny 
és 21'6 kát. hold terméketlen terület is tartozik, az 1898. 
évi 34,740. F. M. számú rendelettel jóváhagyott rend
szeres erdőgazdasági terv szerint 60 éves átmeneti vágás
forduló mellett kezeltetik.

Talaja diluvialis természetű igen mely, sovány, nehéz 
és kötött, sárga és fehér agyag agyagpala fölött.

Uralkodó faneme a csertölgy (Quercus cerri?), mely a 
terület 68 °/o-át borítja, előfordul még a kocsános tölgy 
(Quercus pedunculata) és a kocsántatalan tölgy (Quercus 
sessiliflora) 32% elegyaránnyal. A lapályos helyeken 
elszórtan található a rezgőnyár, éger és fűz.

A faállomány nagyrésze vén tuskókról keletkezett 
rossz hajtásokból áll. Korfokozatok elosztása elég egyen
letes.

Átlagos fatömegkora 44 év. A közlekedési viszonyok 
nem a legkedvezőbbek, mert a községi út nagyrésze 
kövezetlen, az erdőt átszelő vasút megállóhelyén pedig 
rakodó-állomás nincs.

Az előző 10 évi átlag szerint a fatömeg kát. holdan
ként 52 tm3 volt, amelyből műfára 9'5 °/o, tűzifára 9'5% 
esik. Ez a gazdasági osztály a legkedvezőtlenebb fekvésű 
és a legsilányabb fatömeget szolgáltatja. Az előző 10 év 
átlaga szerint az évi vágástér tiszta jövedelme kát. hol
danként 206 korona, az egész gazdasági osztály évi 
átlagos jövedelme 7 korona 30 fillér volt.

Az 1907—1916. évig terjedő második félfordulószak
ban gyakorolható benne :

Főhasználat: tarvágás utján évente 23'76 kát. holdon 
1097 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználat: rendes gyérítés utján 148'6 kát. holdon 
és 50 m3-nyi esetleges használattal túlkoros magfák ki
szedése útján.

Mellékhasználatképen: a legeltetés 10 évi elő- és 
20 évi utótilalom mellett évente átlag 967'5 kát. holdon 
és fűkaszálás évente átlag 25'22 kát. holdon.

Erdősítés: teljesítendő tölgy és erdei fenyő ültetéssel 
évenként átlag 23'76 kát. hold vágásterületen és 1'12 
kát. hold tisztáson.

4. A „D“ gazdasági osztályba sorozott 3627'3 kát. 
hold avasi bérei erdő, amelyhez 171'3 kát. hold egyéb 
termékeny és 20'8 kát. hold terméketlen terület is tar
tozik, az 1908. évi 29,312. F. M. számú rendelettel jóvá
hagyott rendszeres erdőgazdasági terv szerint 20 éves 
átmeneti vágásforduló mellett kezeltetik.

Talaja mély, üde, televénydús agyag, földpátos szikla, 
trachyt és trachytpala fölött.

Vizbő patakokban gazdag.
Állományalkotó faneme az erdei bükk, mely az egész 

területnek 98 °/o-át fogadja el, szórványosan előfordul a 
juhar, kőris, kocsánytalan tölgy és gyertyán, összesen 
2 % elegyarányban. A bükk növekvésé kitűnő, a tölgyé 
silány.

Érintetlen őserdő 140 éves átlagkorral, kát. holdanként 

260 tm3 fatömeggel. Az erdei termékek kiszállítása 13 
kilométer hosszú erdei iparvasuton történik, amely Avas- 
felsőfalunál a szatmár—-bikszádi h. é. vasutba ágazik.

Az 1907—1916. évig terjedő első félfordulószakban 
gyakorolható benne:

Főhasználat: tarvágás utján évente 174 kát. hold, 
45,548 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználat: a széldöntött és szárazfa szedése utján.
Mellékhasználatképen: a legeltetés és makkoltatás 

10 évi elő- és 20 évi utótilalom mellett évente átlag 
1887'30 kát. holdon.

Erdősítés : teljesítendő tölgy, lúcfenyő, kőris és juhar
ral. 10 év alatt a természetes felujulásra előírt 1255'70 
kát. hold vágástér esetleges hézagain, évente átlag 17'95 
kát. hold, vágásteren és 3'60 hold tisztáson.

Jelenleg kihasználtatik összesen a szatmárnémetii erdők
ben 38'14 kát. holdon az eddigi eredmények szerint 
évente átlag 8400 m3 fatömeggel.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a jelenlegi belterjesebb 
gazdálkodás mellett tőárban m3-ként a tölgy-műfa 26 
koronáért, a bükkműfa 4 koronáért, az erdőben a vegyes
tűzifa 2 korona 20 fillérért értékesíthető a szatmárnémetii 
erdőrészekben, az erdők' jövedelmezősége — az erdők 
állapotára való tekintettel, — jónak mondható.

Ily árak mellett átlag évente befolyik 38'14 kát. hold
ról a főhasználatból 8400 m3 fatömeg ára fejében 78,000 
korona, előhasználatból 25,000 korona, mellékhasználat
ból 12,000 kor., összesen 115,000 korona. Leütve ebből 
az 59,000 korona évi átlagos kiadást, marad tiszta jöve
delem az egész 6039'4 kát. holdra 56,000 korona, tehát 
kát. holdanként 9'27 korona, ami jelentékeny, ha számba 
vesszük, hogy a „ß“ gazdasági osztály 1610 kát. hold 
területe a főhasználat szünetelése következtében ez idő 
szerint jövedelmet nem nyújt.

A városi erdőknek a felújítása kellő gonddal történik. 
Nagy nehézséget okoz azonban áz a körülmény, hogy 
az erdőterület nagyrésze rendkívül vizenyős és sók hely 
tavasztól késő őszig folyton viz alatt áll.

A „C“ gazdasági osztályban, — amely vén tuskókról 
keletkezett rossz sarjerdő, — a csertölgy lehető kiszorí
tása és az állomány átalakítása érdekében minden el 
lesz követve s a felújítás kocsányos és kocsánytalan 
tölggyel történik ültetés és makkvetés utján, ami — 
— tekintetbe véve az erdő talajának a silányságát és a 
gyakran előforduló tüzeseteket, — a legnagyobb küzde
lemmel jár.

Az utolsó 10 év alatt mesterséges utón erdősítve lett 
sikeresen vetés, ültetés és mezőgazdasági használat utján 
tölgy, juhar, kőris és fenyővel átlag évente 42 kát. hold 
terület, kataszteri holdanként átlag 16 korona költséggel.

Az avasi 3627'3 kát. hold kiterjedésű, ős bükkös erdő 
174 kát. holdas évi részletekben 20 év alatt használható 
ki, felújítandó természetes és részben mesterséges úton 
a hézagoknak és tisztásoknak nemesebb fanemekkel való 
beültetése útján.
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Az összes fatömeget 20 évi kihasználási kötelezettség 
mellett a „Délmagyarországi faipari és kiviteli részvény
társaság“ vette meg kataszteri holdanként 440 korona 
egységárban.

Szerződés szerint kiépítette Avasfelsőfaluig a 13 kiio- 
méter hosszú erdei gőzüzemű ipárvasutat, amelyen az 
összes fatömegnek akadálytalan kiszállítása biztosítva 
van a szatmár—bikszádi vasútvonalig.

Az összes városi erdőségek kezelését a Szatmáron 
lakó erdőtanácsos végzi, az erdőőrzést és védelmet 11 
szakvizsgázott erdőőr és 2 erdőszolga teljesíti.

A vadászati jog gyakorlása a XIX. század elejéig 
kiváltságos volt és nemes vadra csakis a városban meg
fordult királyok, fejedelmek, várkapitányok, egyéb magas 
állású egyének és kamarai erdőinspektorok vadászhattak.

A betelepített német vadászok, a polgárság és jobbágy
ság csakis dúvadra vadászhatott, akkor, mikor az annyira 
elszaporodott, hogy közbiztonsági és vagyonvédelmi 
szempontból pusztítani kellett.

1800-tól már a városi hatóság rendelkezett a vadászati 
joggal, a vadászat utáni jövedelem azonban 1897-ig alig 
számbávehető, mert 1860-ig az erdőmesterek egyes pol
gárokkal minden dij nélkül vadásztak, 1860—1897-ig 
pedig említésre alig érdemes csekély évi bérösszegeket 
fizettek.

Idősebb vadászok állítása szerint a XIX. század köze
péig a városi erdőségekben sok nyírfajd tartózkodott, 
amely teljesen kipusztult. Elvétve szarvas is előfordult 
mint váltóvad.

A rendes vadállományt fogoly, nyúl, őz, róka, vad
macska, borz és vaddisznó képezte. Téli időben elvétve 
farkas is vetődött ide.

1897-ben hatóságilag jóváhagyott alapszabályokkal 
vadásztársaság alakult, amely bérbe vette az egész szat- 
márnémetii határt 1200 korona évi bérért. Ennek a 
gondozása alatt és az erdők rendszeres ápolása és neve
lése következtében a vadállomány, különösen a fogoly, 
nyúl és őz szépen szaporodott, úgy, hogy egy vadászati 
idény alatt az elejtett vadak száma átlag 320 darab nyúl, 
11 őz és 18 róka volt. Ezzel szemben fogyott a kárté
kony vad és kipusztult a vaddisznó.

1903-ban a Sárerdőn, 1906-ban a Nagy mocsáron 
fácán lett meghonosítva.

Jelenleg a 6039'4 kát. hold szatmárnémetii erdőterületet 
mintegy 21,815 kát. hold mezőgazdasági területtel együtt 
1907. évtőr kezdődőleg 10 évre dr. Lengyel Alajos és 
társai bérlik 2810 korona évi bérért.

Az erdőterületre ezen bérösszegből kataszteri holdan
ként mintegy 18 fillér, a mezőgazdaságra 4 fillér eshetik.

Az avasi erdőben a vadászati és halászati jog gyakor
lása nincs bérbe adva a vad kímélése és szaporítása 
szempontjából. Ez az erdőség általában vadszegénynek 
mondható. Előfordul benne elvétve medve, vaddisznó, 
róka, őz, nyúl és 1905. óta mint váltóvad a szarvas is,

A vadóvást rendkívül megnehezíti az a körülmény, 

hogy az egész környéken rengeteg orvvadász van, akik
nek betörései ellen a területet megvédelmezni úgyszólván 
lehetetlen.

Az avasi patakokban elég szépen tenyészik a pisztráng 
s a meglévő kímélet mellett az összes vizek benépesítése 
remélhető, feltéve, hogy a halászati kihágások a kellő 
eréllyel megakadályozhatók lesznek.

Mint az előadottakból kitűnik, a város erdőségeinek 
állapota évről-évre a javulás útján halad s a mostani 
gondos előrelátó kezelés mellett a legszebb reményekre 
jogosít.

(Folyt, köv.)

Az erdő.
Irta Domingó.

Szép nyári nap reggelén költöztek be Bárdos Kálmánék 
a vaskuti erdő kellős közepén épült uradalmi;erdősházba. 
Nem volt valami nagy és szép épület, mindazonáltal egy 
pár,’egymást szerető, búgó galambnak épenjfelég ahoz, 
hogy benne megtelepedve, barátságos, meleg, vonzó 
családi tűzhelyet alapítson.

Gyönyörű reggel volt. A levegő telve illattal, madár
csicsergéssel, dallal. A fű, az út csatakos volt a friss, 
csillogó harmattól. Bárdos Kálmán szívből örült, hogy 
életének két leghőbb vágyát elérhette. Az egyik „vágya 
volt megnyerni a szívét szépséges mátkájának, akit csak 
a múlt hetekben vezetett oltárhoz, hogy „ott'örök hűséget 
fogadjon neki: Földes Mariskának; a másik vágya pedig 
most ment teljesedésbe, ez pedig nem más, mint az, 
hogy a gróf kinevezte erdőőrnek.

Szívrepesve segített, tett-vett a hurcolkodásnál. Bízta
tott, bátorított mindenkit, akit erre rászorultnak gondolt. 
De legtöbbet mégis csak fiatal felesége mellett és köze
lében foglalatoskodott. Mikor aztán a fárasztó, nehéz 
huza-vona után elérték az új lakást, készségesen segített 
ismét mindenkinek. A fiatal, újdonsült asszonyka pedig 
hamarosan valamiféle harapnivalóval látta el a kifáradt 
embereket.

Aztán szépen, gondosan berendezkedtek. Most ezt a 
bútordarabot tették más, alkalmasabb helyre, máskor 
meg amazt. Csak az asszonyka húzta össze magát 
koronként, ha közeledett az este és Kálmánnak ott kellett 
hagyni a meleg, puha fészket, hogy a gróf vadjaira és 
fájára vigyázzon. Ilyenkor mindig pityergősre állt az asz- 
szonyka szája és ilyenkor Kálmán mindig talált valami 
vigasztaló szót. De az asszony aggodalmát ezek a vígasz
talások sehogy sem tudták megbékíteni.

— Édes párom, ne félj, hiszen úgy sem lesz semmi 
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bajom. Nem bánt engem senki sem, én sem bántok 
senkit. Látod, mióta itt vagyunk, te mindig sirsí, mindig 
kérsz, hogy vigyázzak magamra és eddig még semmi 
bajom nem volt. És ezután sem lesz, majd meglátod . . .

Az asszony hitetlenül, de nagy szeretettel nézte az 
urát, kinek hatalmas, tagbaszakadt alakja kősziklaként 
állt előtte. Aztán tétova szemekkel, akadozott szókkal 
szólt:

— Én azért mégis féltelek. Lehet, hogy soha sem 
lesz semmi bajod, — a jó Isten őrizzen is meg, — de 
én azért még sem vagyok nyugodt. Mikor elmégy, én 
órákig álmatlanul hánykódom az ágyamon és folyton 
rémképek üldöznek . . .

— Ejh! lári-fári — szakítja félbe Kálmán — nem 
kell félni semmitől se. Nem bánt bennünket itt senki. 
Hiszen még a légynek sem vétünk. Hát akkor kinek 
volna velünk baja.

Aztán leemelte válláról nagy puskáját és jelentőség
teljesen a padlóhoz ütögette és úgy beszélt tovább:

— Itt van különben az én hűséges barátom, ez a két
csövű halálkakas. Aki engem akar bántani, annak ezzel 
gyűlik meg a baja. Meg aztán együtt van velem mindig 
Filax is, veled meg itt marad Brúnó.

Mintha bizonyítani akart volna a két okos állat, fark- 
csóválgatva keltek föl a padlóról és az egyik a gazdájá
hoz, a másik meg a gazdasszonya lába elé feküdt és 
hízelegve nyalogatták azoknak kezeit.

— No, de most már ideje lesz elmennem. Isten áld
jon meg édes feleségem. Majd sietek vissza. Filax, 
megyünk !

Ezután hosszú, forró csók következett. Alig tudtak el
válni. A hűséges kutya pedig türelmetlenül kaparászta 
az ajtó kilincsét. Mikor aztán az erdőkerülő kinyitotta az 
ajtót, szorosan melléje simult és úgy haladtak a csöndes, 
hangtalan, rengeteg erdőben.

Fönt pedig a kicsinyke kerülőházban szepegve, félve 
bujt ágyába a kis asszonyka. Aztán elővette az asszonyok 
legjobban bevált vigasztaló szerét, a sírást, és csöndesen, 
félve, elhagyatva sirdogált, míg végre lassan megkönyörült 
rajta az álom. És csak akkor ébredt föl, mikor az ura 
elvégezve az éjszakai terhes, fárasztó szolgálatot, a nappal 
beköszöntésével haza és nyugalomra tért. Ilyenkor ijedve 
ébredt föl az asszony és addig nem nyitott ajtót, mig 
alaposan meg nem győződött arról, hogy tényleg az ura 
jött-e meg.

És ez már hónapok óta így tart, amióta ide jöttek. 
Sejtelmes félhomály van az erdőben, misztikusan susog
nak a lombok a szabadban : ilyenkor megy el Bárdos és 
mikor megjön, akkor már pirkad a hajnal.

Mélységes, síri csend van ilyenkor az erdőben ; a har
mat párázva szálldogál a földön és lassan lucskossá, 
vizessé permetez láthatatlanul mindent . . . Óh, milyen 
gyönyörűen ébred a hajnal I . . Ilyenkor jön haza Bárdos 
és hamarosan nyugovóra is tér.

Az asszonyka pedig hosszasan, boldogan nézi az alvó 

férfit, akit a kötelesség megfoszt éjszakai nyugalmától. 
Ő már most — ilyenkor — nem tud tovább aludni, 
hanem csókot lehel az alvó férfi homlokára és kiül az 
ajtó elé, szívni az édes-párás, friss reggeli levegőt.

Most ébred az erdő. A nap gyengén, vörös színnel 
tör át a százados fák lombjain és csillogva köszöntget- 
nek a fűszálakon himbálózó kövér harmatcseppek. Az 
erdő mélyéből rigófütty szálldogál, mely lassan megtölti 
a rengeteget és a csendet víg madárcsicsergés lengi át. 
Oly szép az erdő kora reggel 1 . .

Mikor a nap már magasan jár a fák lombjai között, 
az asszonyka is fölkel és dolgai után néz . . . Ilyen 
idillikusán, ilyen szépen telnek a napok. Egyik a másijt 
után és egyszerre csak sárgulni kezdenek a sötétzöld 
színű lombok, rozsdavörösek lesznek a bokrok és meg
jelenik a szomorú ősz. Temeti a leveleket, temeti a 
szépet, a tetszetőst, az élvezetest, és nyomába lép a 
pusztúlás, a kietlenség. Az ősz . . . Megsokasodnak a 
gondok, pusztább lesz az erdő, csöndesebbek a madarak 
s az erdő vadjai is nyugalmasabb pihenő után néznek. 
Hisz’ most olyan szomorú az erdő! . .

Az őszi szél, mint a sors, mint az élet a szép emlé
keket —■ gyorsan pergeti le az immár halálra vált, 
rozsdás-vörös leveleket és szórja, cibálja kíméletlenül, le 
a földre, a sárba, az enyészetbe. Óh, az ősz már nem 
szép. Dideregve húzódik tőle az ember és megvonaglik 
bennünk a gondolat az enyészet láttára. De az ősz nem 
jár egyedül. Gyorsan nyomon követi a hideg, csikorgós, 
zuzmarás, jégcsapos, fehérhavas tél. A hideg, a kegyetlen, 
a nem szívesen várt. Az egyáltalán nem várt. És mégis 
eljön, mint annyi más, amit nem várunk és amitől ir
tózva félünk. - ■

A kis kerülőházban egyszer csak arra ébredtek, hogy 
mindent,, mindent vakítóan fehérre mázolt, hintett be az 
éjjel tél apó. Az este még hire sem volt, csak a szél 
volt kissé kegyetlenebbül hideg és az égbolt volt szokat
lanul borultabb — és most már megtörtént. Még a ház
ból is alig lehet kimenni. Befújt útat, mindent, ami 
neki épen tetszett és ami épen útjába akadt.

Ezen az éjjelen Bárdos nem volt a megszokott kerülő- 
útján; kedvetlenül maradt otthon. Aznap egy tapodtat 
sem mozdult ki a szobából.

De a másik napon, az első hóval: más, egyéb meg
lepetés is érte — még pedig igen kellemesen — Bárdo- 
sékat. A zimankós, első hó leestével megérkezett a rég
óta várt vendég : egy öklömnyi kis apróság képében, 
akit a rossz idő dacára is elhozott az a hosszú c|őrü, 
tarka tollú madár, messze Alexandriából ... És ezzel a 
kis apró emberrel csodás hangulat, kedves boldogság 
költözött a kis erdészlakásba. A kis emberke hamarosan 
megbarátkozott apjával, akit rendes játszópajtásápl foga
dott s aki ezen hivatását igen rendesen s igen szívesek 
töltötte be. Hangosak voltak a nappalok és csöndesek, 
boldogan nyugodtak az éjszakák.

Egy-két hétig nem mozdult ki a házból Bárdos, ha
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nem folyton felesége és, kis gyermeke körül foglalatos
kodott. Mikor aztán már az uj mama kellőkép megerő
södve, elhagyhatta az ágyat, Bárdos is megkezdhette 
félbenhagyott foglalkozását, az éjjeli őrzést.

Este csendben, boldogan megvacsoráztak, aztán Bárdos 
előszedte puskáját, tarisznyáját és füttyentett hű kísérőjé
nek, Filaxnak, aztán érzékenyen elbúcsúzva kis család
jától, útnak indult. A magára maradt asszonyka most 
már nem félt. Csodás bátorságot öntött beléje az a tudat, 
hogy most már nem egyedül maradt otthon, hanem vele 
van legnagyobb öröme, Kálmánnak a hasonmása, a kis 
gügyögő, apró gyermeke. És mikor nyugovóra tért, csön
des imát mormolt azért, aki most távol van tőlük, akit 
eltávolított tőlük a kötelesség . . .

Bárdós, amint kilépett a házból, rátért a kis gyalog
úba, amely a házból az erdőbe vezetett, a nehány órá
nyira fekvő tálálkozó-helyig, ahol a többi erdőőrökkel 
éjjel szokott találkozni s ahol aztán kiosztották egymás
nak a bejárandó területet. Ez a gyalogút azonban telje
sen el volt takarva a folyton hulló, folyton szitáló hótól, 
így csak olyan gondolomformán, a fák állásától igazod
ván, haladhatott a síkos talajon. Filax, a hűséges kutya 
csöndesen haladt mellette, minden ágzörrenésre fölkapva 
a fejét.

Bundájába jól behúzva nyakát, fejét, hogy a hó át ne 
hűtse, pipaszó mellett bandukolt. Gondolatban ott volt 
annál a kis házikónál, ahol most az ő szerettei boldogan 
alusznak a jó meleg szobában és nyilván ő felőle gondol 
az a hűséges, jószívű, szerető asszony.

Már messze bent jártak az erdőben, mikor a holdvilág 
fölbukkant és sárgás fénye kísértetiesen tört át a hatal
mas fák tar koronáin. így még biztosabb volt a menésük 
a síkos, csúszós havon. Néhaméha egy erősebb szél
roham száguldott keresztül a fák között és ilyenkor ir
galmatlanul megrázta a fák koronáit, melyekről pattogva, 
sisteregve hullt a hó. Tele lett a szeme, az arca hóval. 
Káromkodva rázta le magáról a kellemetlen havat Bárdos. 
Filaxnak egyszerűbb volt. Ő megrázkódott és egyszerűen 
tiszta lett a tapadó, szúrós hideg hótól.

Filax hirtelen megállt, orrát erősen a hóba nyomta és 
egyszerre fölborzolta a szőrét. Majd fájdalmas hangon, 
csöndesen vonítani kezdett. Bárdos megállt és meglepődve 
látja, hogy a kutya valamit látott, valamit megérzett. 
Majd mikor a kutya vonítása mind hangosabb lett, rá
szólt, nehogy a vonítás áruló legyen.

— Hallgass, Filax! Csiba! . . .
A kutya elhallgatott, csak nyöszörögve, meg neki- 

neki-dühösödve, szűkölve szaladgált a gazdája körül. 
Bárdos aztán lehajolt, hogy mit talált a kutya. Meg-, 
lepődve látta, hogy azok nyomok, még pedig tökélete
sen friss emberi nyomok. Azt is mindjárt látta, hogy 
azok idegen ember csizmájától származnak. Erdőőrnek 
nincs ilyen lábbelije. Aztán kémlelve végignézett az 
erdőn. Most már szépen, szabályosan látszottak a láb
nyomok, amint azok fölfelé a hegyoldalba tartanak, arra, 

ahol ä szarvasok és őzek éjjeli pihenője van. S a kutya 
orrát erősen a lábnyomba nyomva, megindult a nyomok 
után.

— Filax, gyerünk! . . .
A nyomok mindenütt vezettek. Itt-ott megkerültek egy 

fát, majd elmosódtak és ismét jól, észrevehetően látszot
tak. Valahonnét, messziről, hirtelen gyenge, elmosódott 
hangú vonítást hözott arra a hideg, csípős, dermesztő 
éjszakai szél. Olyan hangot, amilyent sem állat, sem 
semmiféle síp előidézni nem képes, azt csak ember 
tudja csinálni. Aztán a hosszasan hangzó vonítás el
hallgatott. Jó sokára ismét az előbbihez hasonló vonítás, 
majd egy lövés, kettő . . . három . . .

— Hohó, ennek fele se tréfa — szólt káromkodva 
Bárdos — gyere Filax, fussunk.

Aztán futva megindultak, folyton a nyomot követve. 
Már jó negyedórája tartott ez a szaladás, mikor nem 
messze tőlük erős csörtetést hallottak. Bárdos megállt, 
hátát nekitámasztotta egy nagy fának, levette, a válláról 
a puskát, fölhúzta a kakast és lövésre kész állásba 
helyezkedett. Filax pedig idegesen dörmögött, kapart és 
nyifogott. Bárdos nem győzte csendesíteni.

A csörtetés és ágak pattogása, recsegése mind erő
sebben, mind közelebb hangzott, mig egyszer oly közel 
ért, hogy látni lehetett egy fekete alakot, mely megáll, 
megtántorodik és megcsúszva, zuhanva elesik. Bárdos 
körülnézett senkit sem látott a közelben, elhagyta előbbi 
helyét és odatartott, ahol az előbb a csörtetés megszűnt 
és az az alak lezuhant a földre.

Mikor odaért, látta, hogy az egy igen jól kifejlődött, 
gyönyörű agancsu szarvas. A szarvas körül piros volt a 
hó a kiömlő vértől. Szegény állat már nem is él; nem 
mozdul. Éktelen haragra lobbant Bárdos. Hirtelen el
határozta, akármi történjék is, ■ fölkeresi a vadorzókat. 
Csak ne volna olyan messze az erdőőrök találkozóhelye, 
így egyedül nem tehet semmit, hátha többen vannak a 
vadorzók. Majd körülnézett, aztán azon vette magát 
észre, hogy alaposan eltévesztette az utat a nagy haj
szolásban, amint a nyomok után jöttek. Most az volna 
a legjobb, ha visszamenne egy darabig, a hol a nyomok 
kezdődését Filax észrevette. De ez sokáig tartana, addig 
a gazemberek egész vígan odébb állhatnak a szarvassal. 
Nem maradt tehát más hátra, mint türelmesen bevárni 
az eseményeket.

Filax hirtelen fölkapta a fejét és előbbi nyifogó, sirán
kozó vonításba kezdett. A távolból hallatszott is valami 
ropogás, valami csörtetés. Bárdos elhallgattatta a kutyát, 
ő maga pedig egy távolabbi vastag fa törzse mögé bujt, 
hogy ne lássák és lövésre tartott fegyverét a szarvas 
felé irányozta, mert oda kellett nekik menni.

Majd hirtelen emberi hangok ütötték meg füleit és 
csakhamar láthatta, hogy három régóta garázdálkodó 
vadorzó tart arrafelé; egyenesen a szarvashoz jönnek. 
Vállára kapja kettő, a harmadik pedig kémlelve előttük, 
megindulnak arra, amerről jöttek. Beszédjöket igen jól 
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hallotta Bárdos, mert közvetlen közel voltak és fel is 
ismerte valamennyit.

— No, ez elég simán ment — gondolta magában 
Bárdos. — Mihelyt eltűnnek szem elől, mindjárt fölke
resem valahogyan a találkozóhelyet és még az éjjel 
rajtuk ütünk,

De a sors másképen határozott. Filax, mely eddig 
hangtalanul bár, de ugrálva, nyöszörögve viselkedett, 
nem vétette magát észre és gazdáját, de, hogy a vad
orzókat távozni látta, kiszakította magát Bárdos kezei 
közül és ugatva, dühösen iramodott utánuk.

Azok hirtelen eldobták a vadat és megfordultak. Lő
állásba helyezkedtek. Bárdos elkiáltotta magát:

— Állj, ki vagy ? I
Egy lövés volt rá a felelet, mely azonban szerencsére 

nem talált. Majd Bárdos lőtt és az egyik vadorzó holtan 
bukott a frissen esett, puha hóra. A vadorzók erre egy- 
egy fa mögé állva gyors egymásutánban lőttek, de egyik 
sem talált. Ekkor Bárdosnak egy mentő-ötlete támadt. 
Elővette sípját és belefujt. Hosszan, kísértetiesen sírt föl 
a csöndes éjszakában a síp, talán ilyen kéréssel szólt:

— Pajtások, jöjjetek, segítsetek, mert elveszek; meg
ölnek a gazemberek. Jaj, a feleségem, a kis fiam 1 . . .

Nagysokára hallatszott a távolból visszhangként az 
erdőőrök sípolása is. Erre azonban a vadorzók megret
tentek. Elhagyták előbbi jól fedett állásukat és futva 
menekültek, otthagyva társukat és a szarvast. Bárdos 
folyton sípolva, szintén utánuk. Filax, pedig — szegény 
— sántikálva kullogott Bárdos után. Egyik vadorzó vala
hogyan meglőtte a lábát . . .

Bárdos megállt és lőtt. Erre az egyik vadorzó felordí
tott, de nem esett el, hanem megfordult és Bárdosra lőtt. 
Bárdos ütést érzett a mellén. Majd odakapott és hirtelen 
fájdalmat érzett belőlről. Aztán támolygó lépésekkel oda- 
vánszorgott egy közeli fához, de ingadozó, elgyengült 
lába megcsúszott az amúgy is síkos havon és ő elterült 
a fehér, puha, hideg havon, mely folyton hull, folyton 
pelyhedzik és lassú, csöndes, hangtalan hullásával beföd, 
eltakar mindent, mindent . . .

Mikorra Bárdos társai odaértek, csak egyedül Filax 
élt még, de az sem sokáig bírta, mert a hűséges kutya 
minden vére elfolyt azon a kis lyukon, melyet az egyik 
gazember golyója ütött a lábán ...

... Ott az erdőben, a kis kerülőházban pedig éde
sen, boldogan alszik és álmodik az anya, meg a kis új 
ember . . . Édesen, boldogan . . .

Vadászat és mezőgazdaság.
Irta Gyulai Károly.

■fii vadászatnak, habar csak a kisebb gazdasági ága
zatok sorában is szerepel az, vadban változatosan bővel
kedő hazánkban sokkalta nagyobb a jelentősége, mint 
neves vadászterületek fölött rendelkező, bármely egyéb 
kulturállamokban. Azért ebbeli jelentősége dacára is, de 
sőt éppen talán ennélfogva, a,nagyobb gazdasági ágaza
tokkal, így első sorban a mezőgazdasággal, továbbá az 
erdő- és szőlőgazdasággal ném egyszer ellentétes utakra 
kerül, jóllehet a törvény s kivált nálunk a döntvények 
és rendeletek egész sorozata igyekszik az ebbeli érdek- 
ellentétek tisztázásával, sőt elsimításával is, az érdekelt 
egyéb gazdasági ágazatok és a vadászat között meg
felelő egyensúlyt, összhangot a lehetőség szerint helyre
állítani. Az idevágó törvényszakaszok és rendeletek, ha
zánk speciális viszonyainál fogva, mindenütt és első
sorban a mezőgazdaság érdekeit hivatottak, sőt kényte
lenek támogatni és istápolni, ami helyén is való; csak
hogy ennek nem szabad kizárólag a vadászat rovására 
történnie, mert ha talán a vadászat nálunk itt-ott inkább 
csak mint sportkedvelés szerepel is, másrészt a vadász
területek bérlete s az e réven befolyó nem egyszer iga
zán jelentékeny bérjövedelem, a községi háztartásokban 
fölötte jelentős gazdasági, sőt közgazdasági tényezővé 
emeli a vadászatot, amely így a maga jogaira csak úgy 
rátámaszkodhatik, mint a nevesebb nagyobb gazdasági 
ágazatok bármelyike. Egyes községekben a vadászat 
haszonbérbe adása révén a községek néhol egy tetemes 
jövedelmi forráshoz jutnak, hogy ez úton költségveté
sükben a községi terhek tetemes részét fedezni képe
sek. Minél magasabb összegekről van itt szó, mint 
amelyeket a községi vadászterületek haszonbérlői a köz
ségeknek bérösszeg címén befizetnek, annál csekélyebbre 
is apadnak azok a terhek, amelyek a község adózó pol
gárait köztudomás szerint ma igazán oly sok oldalról 
érik, sőt nyomják.

A mezőgazdák részéről érzékeny panaszok, sőt per
lekedések tárgyát képezik a vadkártételek különféle 
esetei is. Ezen a ponton a vadászat csakugyan a leg
élesebben ellentétes állapotokat is teremthet nem egy 
esetben. A vadkártételeket a törvényes formák betartása 
keretén belül, a kárbecslés állapítja meg ma már kultúr- 
világszerte. A kisebb gazdaközönség is, már amennyi
ben gazdaságaiban a vad kárt okoz, eléggé kitapasztalt, 
hogy ne mondjam éppen furfangos ma ahhoz, hogy a 
kárbecslés során, az elszenvedett kárnál, a legutolsó 
kalászkát s.a legparányibb csemetét is lehetőleg a leg-
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magasabb kárbecsösszegben állapíttassa meg. Egyénileg 
ezt tőle rossz néven nem is vehetjük; hiszen az, aki 
kárt szenved, jogosan követelheti is az elszenvedett jog
sérelem helyreállítását; csakhogy az ebbeli jogsérelmek 
elbírálása eseteiben a kárvallott, a kártérítő és a kárbecslő, 
egyaránt a legszigorúbb tárgyilagosságra utalandók.

Az elszenvedett vadkártételek becslése és kárpótlásá
nál rendszerint legjobban járnak azok a gazdák, akiknek 
amúgy is silány a megkárosított termékük. Földjüket, 
kultúráikat ezek rendszerint rosszul is gondozzák s így 
a kárbecslések során, annak minden objektivitása mel
lett is, hasonlíthatlanul jobban járnak, mint az olyan 
gazda, akinek tömör, buja, dús termékféléiben a kár 
nem éppen olyan szembeszökő, mint az eredetileg is 
silányabb hozamú, gondozatlan, hanyag külsejű terri- | 
tóriumokon. A hanyag gazda kalászosaiban a nyúl, avagy 
az agancsosok által okozott károk az amúgy is gyér 
táblákon, valóságos elemi csapásként hatnak áz amúgy 
is kedvezőtlen összbenyomás mellett, mig sokkalta na
gyobb arányú vadkárok a jó gazda kalászosainak buja 
tengerében, nem egyszer, úgyszólván teljesen elenyész
nek, holott mérlegbe tett mennyiségükben ezek a károk 
értékveszteségüknél fogva is, hasonlíthatlanul nagyobb 
arányúak, súlyosabbak, mint a rossz gazda földjét ért 
vadkárok. A különbség látszatra csak az, hogy a kár
tételek emitt nem oly szembeszökőek, mint a silány 
külsejű kultúrákon. Ez tehát áz a pont, ahol a mező
gazdaság kultúráinak érdekoltalma a vadászatéval nem 
áll mindig összhangban s így jogosulatlan kárpótláshoz 
jut nem egyszer a földjeit kellőleg nem mívelő gazda
ember is, szemben a kultúráit kiválóan gondozó gazdá
val. Ilyen megesett nem egyszer, hogy hitvány kalászos, 
kapás vagy takarmányos tábláit a rosszabb gazda is 
pompásan értékesíthette, nem ugyan gazdaságában vagy 
a termékpiacon, hanem a vadkártételek előnyös sikerű 
kárbecslései útján. A kárbecslő személye sem okozható 
éppen minden esetben, hiszen rendszerint aligha látta 
előzőleg azt a bizonyos megrongált kultúrát a . vadkár
tételek megtörténte előtt.

Vadászgyakorlatom során nem egyszer tapasztaltam, 
hogy maga a vad is előszeretettel keresi föl kalá
szosból, takarmánytáblából stb. a ritkásabbat. Ennek ter
mészetes okát abban kereshetjük, hogy a túlbujában, 
túlsűrüben úgy a nyúl, mint az agancsosféle, nevezete
sen szarvas, dámvad és őz, jól korántsem érzi magát. 
Az ilyen sűrűben a harmat, a nedvesség, általában a 
a csapadékféle sokkalta lassabban, még nyár szakában 
is, csak a déli órákban szikkad fel teljesen; míg a 
gyérebb, a ritkás, tehát a rosszul gondozott táblákban a 
vad már a kora reggel óráitól kezdve, kényelmesebben 
legelészhet kénye-kedve szerint, anélkül, hogy átázott 
állapotban volna kénytelen a vetésfélében időzni.

Elegendő kárt okozhat viszont azután a mezőgazdaság 
s, az egyesek által túldédelgetett vadászatnak is. Mező

gazdasági kulutráink fejlesztése szempontjából minden

esetre kedvező tünet az, hogy a zöldtrágyázás évről- 
évre nagyobb tért hódít hazánkban is, ami a talajnak 
és kultúrnövényeinek megfelelő nitrogéntápanyaggal való 
ellátásának szempontjából, tagadhatlanul haladást jelent. 
Az egyes zöldtrágyák alászántásakor, ahol ma már ha
talmas hengerelés folyik, nyúlból, fogolyból, fürjből, fá
cánból, sőt volt már rá eset, őzgidából is, tekin
télyes számú vad esik aztán a zöldtrágyázás bemunká- 
lásának áldozatává.

A takarmánytáblák kaszálásakor, a kalászosok aratá
sakor is eléggé nagyszámú vad és kivált annak zsen
gébb nemzedéke esik az ebbeli munkálatok áldozatává.

Bizony a kárbecslések az utóbb elősorolt esetekben 
már korántsem szerepelnek oly gyakori számban, mint 
a vad által a mezőgazdaság kultúráiban okozott károk, 
holott a gazdasági gépek és eszközök által eltiport, meg
csonkított és elpusztított vadak értéke, a nagy áldozato
kat és befektetéseket igénylő vaüászat előtt korántsem 
lehetnek közömbös tárgyak. A vadászat és a mezőgazda
ság érdekeinek ütköző pontjai tehát fennállanak, ezeket 
elsimítani, tompítani, legcsekélyebbekre apasztani volna 
hivatott az évek sora óta megalkotásra váró új vadá
szati törvényünk.

Az első vaddisznó.
Február 23-án a jaminai erdőgondnokságban vaddisznó

hajtóvadászatot terveztek.
A várva-várt nap megjött, a jaminai erdőgondnok, az 

én hű csehem: Zezulka János főerdőmérnök vezetése 
mellett elindultunk kocsin a vadászat színhelyére.

Az idő enyhe volt, a nap tavasziasan szórta reánk 
sugarait, olyannyira, hogy a télikabátunk is lekivánkozott.

Egy órai kocsizás után célunkhoz értünk. Vadászat
rendezőnk szemlét tartott és nagy bosszúságára azt kel
lett tapasztalnia, hogy két zágrábi vendége — mindkettő 
szenvedélyes vadász — nincs közöttünk, pedig előző nap 
este már megérkeztek és programm szerint egyszerre 
kellett volna indulnunk, így hát azok minden bizonnyal 
még előttünk útrakeltek, annál is inkább, mert fuvarosuk 
a vadászat helyét ismerte. Mit csináljunk, most miként 
adjunk nekik jelt? Lőni, kürtölni nem lehet, mert akkor 
disznóink futnak a határba és mi csak hűlt nyomukban 
járhatnánk, végre is úgy határozott a rendezőnk, hogy 

• mivel programm ellenesen cselekedtek, hát csak bolyong
janak, — bennünket pedig felállított egy nyiladékon. 
Útközben a szlavóniai erdők híres vizes, mocsaras helyéin 
kellett átmennünk, helyenkint a víz még be volt fagyva, 
másutt pedig gázoltunk. Végre sok viszontagság után 
mindnyájan helyre értünk, úgyszintén a hajtők is, — meg
adták a jelt s megkezdték, a hajtást, azonban a sors 
ellenünk esküdött, mert a sás imbolygása jelezte, hogy 
szél kerekedett, még pedig rossz szél, így bizony az 
első hajtásban nem jött disznó.
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Elkedvetlenedve jött felénk rendezőnk és láttam össze
ráncolt homlokáról, hogy szívesen szidná a magyarok 
istenét — cseh isten nincs — hogy miért eresztette ki 
tömlőjéből azt a rossz szelet, de hát azt mégis csak 
magába fojtotta — és új hajtást rendezett, de jó széllel, 
közben észreveszi, hogy elveszettnek hitt zágrábi vendé
geink is megérkeztek, tehát az ő számukra is azonnal 
hplyet jelöl.

Az egyik jóképű, 40—45 éves úriember, aki jó lövő 
hírében áll, de még disznót nem lőtt — mellém került, 
azonban mivel helyen voltunk, onnan nem mozdultunk, 
hanem drótnélküli távíró útján üdvözölve egymást, a 
kölcsönös bemutatkozást a hajtás végére hagytuk.

Állok nyugodtan, puskám kezemben és várom a jelt, 
melynek elhangzása után figyelmem még jobban meg
feszítem, testem nem mozdul, csak szemeim járnak, min
den neszre ügyelek.

Törtetést hallok, balra pillantva észreveszem, hogy 
szomszédom célbavesz valamit s csakugyan kitör előttünk 
egy szép koca. Pillanat műve volt, célba veszem ' és 
lövök, a koca jelez elejével: felugrik és első térdére 
esik. Láttam, hogy találtam és azonnal kiáltottam is, 
hogy „kész“, de szomszédaim állítása szerint az én lövé
sem után mintegy 3 másodpercre következett zágrábi 
vendégünk duplázása.

Helyünkön maradtunk, amíg a hajtás véget ért, azután 
bemutatkozva, azonnal kérdezősködtem a koca feíől, 
— mert hozzá 12 lépésre, hozzám pedig lövéskor 38 
volt, —azt mondja, hogy a koca meg van, odamegyünk, 
hát tényleg a lövés helyétől 5 lépésre ott fekszik a 
nyiladék mellett a fiatalosban egy 100 kilós vad
disznó.

A vendég azzal a kérdéssel fordul hozzám, hogy ki 
lőtte, neki úgy látszik, hogy ő lőtt először, erre azt felel
tem : majd megmutatja a lőseb. Hogy megvizsgálhassuk, 
kihúztuk a nyiladékra és arról győződtünk meg, hogy a 
vendég mindkét lövése talált, két gömbölyű golyó ütötte 
seb látható, még pedig a hátulsó combon és mellette a 
lágyék táján. Ezek olyan sebek — gondoltam magamban, 
az egyik hús seb, a másik üres, — amellyel a koca 
bátran vágtathatott volna vele akár Zágrábig is, de lás
suk az én lövésemet. Azt bizony egy kis piros folt, az 
express golyó nyoma mutatta, ott a gége táján, szájából 
patakzott a vér. Most már hallgattam.

Ezalatt összejöttek a vadászok és a mi jó s kedélyes 
rendezőnk is odaérkezett, vagy inkább oda rohant. Első 
kérdése az volt: „Ki lőtte a kocát?“

A vendég azt feite, hogy közösen lőttük, én hallgattam, 
mert már előre sejtettem az ítélet mivoltát.

„Hol van a seb? folytatja tovább.......... Melyek ura-
ságod lövései ?“... megmutatja a vendég a hátulsó 2 sebet. 
. . . „Hol a Hamar lövése ?“ ... ott elől a fején, mutatja. 
.........Az bizony csak a száján van, az semmi, a disznó 
a magáé.“

„Ha már úgy van, akkor elfogadom, de jobb’ szeret

ném, ha tisztán, ha csakis én lőttem volna, mert az első 
disznóm . .

„Úgy, ez az első disznója, kérem, ez tiszta lövés volt, 
megérdemli, hogy vadászregula szerint bánjunk el önnel.. .“ 
és háromszor megcsapta kőrisvesszővel.

Az eset után a kedélyek is felvidultak, mindenki elő
szedte hátizsákját és falatozni kezdtünk, én hű csehem 
mellett üldögéltem és őszintén megvallva féltékenykedési 
roham fogott el a zágrábi vendéggel szemben a koca 
miatt. Meg is súgtam. ezt az öregnek és azt mondtam 
neki, hogy igazságtalan volt, de ő reám szólt :

„Hallgass! Tudom, hogy te lőtted, de ha százszor is' 
te lőtted volna, mivel a vendég is ejtalálta, tehát kell, 
hogy a vendégé legyen.

Fanyar arcomon derengerfi kezdett, világos lett sok, 
eddig érthetetlen Ítélet. Már nem nehezteltem a vendégre, 
ellenkezőleg, kedves volt előttem, hogy ily nagy örömet 
szereztem neki első disznójával.

Ebéd Után még egy hajtást terveztünk a fiatalos szélén, 
tehát vissza kellett mennünk reggeli utunkon, igen ám, 
de a nap meleg sugarai a jeget annyira meglazították, 
hogy a mélyebb vizű mocsarakon be-beszakadoztunk és 
kötözésig jártunk a jeges vízben. Hű csehem ment elől, 
még most is magam előtt látom az öles embert, amint 
hosszú szárú vízjáró csizmájában jókedvvel gázol előttünk, 
míg mi többiek úgyszólván úszunk.

Végre kievickelődtünk ebből a bajból is. Az utolsó 
hajtás végét már be nem várhattuk, mert fázni kezd
tünk, mi ijedősebbek, különösen akik 4—5 gyermek apja 
vagyunk, elsiettünk a tűzhöz, de a többiek sem késtek 
sokáig. Körülálltuk a tüzet mezítláb, úgy szárítottuk felső- 
és alsóruhánkat. A jeges-fürdő dacára is vígan tárgyaltuk 
a nap eseményeit, közbe-közbe egy-egy pohár jó bort 
hörpintettünk egymás egészségére, míg végre összeszed
tük holminkat és hazahajtattunk.

Ez a vadászat szlavóniai tartózkodásom emlékeinek 
legszebbikét fogja képezni és hű csehemnek, Zezulka 
János főerdőmérnök kollegámnak bölcs tanításáért örök 
hálával adózom.

Hamar László.

Furcsaságok.
írja Kö.

A minapában, ahogy Pesten jártam, 
Egy boltnak a kirakata előtt megálltam . . .
A szemem is gyönyörködött a sok furcsaságban, 
Hogy milyen ügyesen árulják a macskát zsákban. 
Az egyik puskának négy csöve volt összenőve,
A másiknak csak egy, de mégis ötre volt belőve. 
Egy kis fegyver távcsővel szerelve a hátán . . . 
Úgy állt a többi közt — mint rekruta a vártán. 
Alatta szerényen meghúzódott egy Wekker, 
S ráborult egy nagy, hosszú Winchester. 
Bánatosan feküdt s nem látszott meg rajta, 
Hogy oldalát a rozsda teljesen megmarta. 
Mindenféle apróság, kedves egyvelegben,
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És közte alkalmi vétel -- modern fegyverekben. 
Gramofon, perzsa-szőnyeg és míder, 
Tetejébe meg egy nagy fene schnellzider. 
Eszceig, Frommer-pisztoly s irigátor szinte, 
’S egy folyt acélcsvüö finbm Bücks-flint^. 
Finom hammerlesz s más egyéb móka 
És egy gyönyörű szépen kitömött nagy róka 1 
Ez utóbbi reám is olyan csalfán nézett. 
Hogy önkénytelenül is elfogott egy különös érzet, 
Amint megláttam, hogy egy kulacsnak a fala 
Tiszta Poldi Anticorróból vala.
Mindjárt azt gondoltam : no ezt megveszem, 
Mint különlegességet, emlékbe elteszem.
Hadd lássák utódim, ha majdan megnőttek, 
Hogy dicső elődeik milyen szerszámból^ is lőttek. 
Hogy mi mindenre is van szüksége egy nimródnak, 
Mert akinek ez nincs, azok csak kínlódnak. 
Angol, weiperti, szuhli, ferlachi és belga, 
Aki mindezeket meg nem veszi, egy igazi balga. 
Az mondja ezt, aki árulja, Radó a nagy mester, 
Aki a pesti vadászoktól tanulni sem restel, 
Mert ezeknek mindegyike külön is szakértő, v 
De puskát eladni... ahhoz mégis csak jobban értő!
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Tekintetes Szerkesztőség!
A „Magyar Erdész“-nek f. évi három számában, Elek 

István tisztelt kartársam, a Magyarország 'mai helyzete 
és a magyar erdészet című tanulmányomat „Az erdő 
értéke“ című cikksorozatában kicsinylő, lenéző s gúnyos 
kifejezésekkel bírálja, mint: játék-számokkal, tréfa, erről 
az iskolás gyerek is kisüti, stb. Kijelentem, hogy ez ne
kem nem imponál és sokkal megfelelőbb lett volna ezek
nek elhagyása a nagyobb hatás s komoly tárgyalás 
érdekében.

Már 10—12 évvel ezelőtt is rám támadt. Higgadtan 
azt feleltem neki akkor, látszik, hogy nem ismer. Ma 
azt felelem : látszik, hogy nem kellően értelmezte ta
nulmányomat.

Mindennek dacára válaszolni fogok, mert:
1. hallgatásomat bujkálásnak magyarázná s nagy té

vedéseit s túlzásait bebizonyított igazságnak venné;
2. ily komoly ügy így el nem dönthető ;
3. köszönettel tartozom neki fáradságáért, hogy ily 

módon alkalmat adott az ellenérvnek legyőzésére s ébren 
tartván az eszmét, — ezzel legalább is előmozdítja.

Eljárására eszembe jut Madách „Az Ember Tragédiája“ 
című művéből ez a jellemzés:

Milyen büszke lánggolyó jő
Önfényében elbízottan,
S egy szerény csillagcsoportnak 
Ép ő szolgál öntudatlan.

Tisztelettel felkérem a tekintetes Szerkesztőséget, hogy 
ezen soraimat, valamint „Válasz az erdő értéke című 
közleményre“ beküldendő feleletemet, a Magyar Erdész
ben közölni szíveskedjék. Teljes tisztelettel

Újvidék, 1912. febr. 18-án.
kész szolgája 

Márton Sándor.
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* Kinevezések. A földmivelésügyi minister az 
állami erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszá
mába Sperling ^Viktor okleveles erdészt (Dévára a m. 
kir. állami erdőhivatalhoz) m. kir. erdőmérnökjelöltté, 
továbbá Mliresianu Aurél uradalmi erdőmérnökgyakor- 
nokot (Sepsiszentgyörgyre a m. kir. állami erdőhivatal
hoz), Szilárd Tivadar végzett erdészeti főiskolai hall
gatót (Besztercebányára a m. kir. állami erdőigazgató
sághoz) m. kir. erdőmérnökgyakornokokká és Ciganovic 
Vladimir végzett erdészeti főiskolai hallgatót (Vinkov- 
cére á m. kir. főerdőhivatalhoz) ideiglenes minőségű kir. 
erdőmérnökgyakornokká nevezte ki.

* Olympia. Az olympiai bizottság céllövő szakosztálya 
jan. hó 31-én a Tiszti Kaszinó üléstermében tartott VI. 
ülésén az elnök ismertette a Pisztolyklub készséges 
igenlő válaszát arra a kérdésre, vájjon volna-e hajlandó 
tagtársai körében egy saját költségen Stockholmba ki
menni óhajtó pisztolylövő csapat toborzásában közre
működni. Erre vonatkozóan az ülésen résztvevő Stéger 
György dr., a Pisztolyklub ügyvezető-igazgatója, kilátásba 
helyezte, hogy talán már a legközebbi ülésen kedvező, 
biztos hírekről számolhat be. Nagy örömet okozott ez
után az 5. hadtestparancsnokság ama válasza, amelyben 
az esztergomi katonai lövőterek'et, ha akadályok nem me
rülnek fel, a május 23., 24. és 25-ére tervezett I. orsz. 
magy. olympiai céllövő verseny céljaira átengedi. így 
tehát e nemes, férfias és hazafias sport új korszakát 
jelentő szép verseny és ünnepély valószínűleg Esztergom 
ősi, történelmi nevezetességű városában fpg. lezajlani, 
amely a régiekre való számos emlékeztető jeleivel egyéb
ként is igen alkalmasnak mutatkozik arra, hogy ilyen 
ünnepélyek ott rendeztessenek. Reméljük, hogy a város 
is mindent el fog követni, hogy az ünnepély fényét 
emelje és hogy az egész országból oda sereglő vendé
geknek a látogatást felejthetetlenné tegye. A kiküldetés 
költségeiről szólva, ismertette az elnök, hogy erre az ál
lamilag e célra megszavazott összegből 2000 és a hon
védelmi ministertől adományozott 1000 K áll rendelke
zésre, ami bizony igen kevés, mert a kiszámított költség 
/ejenkint kb. 610 K, tehát az 1 tartalék-lövő és a veze. 
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tővel együtt 8 főből álló csapatnál összesen 4480 K. 
Igaz ugyan, hogy ha a fenti összegekből a szükséges 16 
nap helyett a tévedésből 23 nappal számított kikülde
tésből 7 napi kinttartózkodást leszámítunk, a költség 
valamivel csökken, de még így is elég sok marad fede
zetlenül. A szakosztály ezek ismertetése után örömmel 
vette tudomásul a MOB. által megindított azt a moz- 
mat, amely a többi szakosztályoknál is hasonló módon 
mutatkozó hiánynak társadalmi ütőn való megszünteté
sét célozza. A kiadandó részletes programm füzetéhez 
az elnök írta „Általános tájékoztatás“ tárgyalásánál az 
amatőrség tekintetében már korábban hozott sporthatáro
zatot, továbbá a nevezni kívánóknak valamely a lövé
szettel foglalkozó egyesületbe való kötelező belépését, a 
lövészeti élet fejlesztése és az előírt ellenőrzés okából a 
szakosztály megerősítette, illetve határozatilag kimondotta 
és az egészet a dr. Hammersberg Géza által ajánlott 
némi kihagyásokkal elfogadta. Végül az elnök’kérte, hogy 
a tagok a jövő ülés tárgyát: a selejtező versenyek he
lyeinek kiválasztását, a rendező-bizottság összeállítását 
és a döntő verseny ünnepélyessé tételére szóló javasla
tokat addig is megfontolás tárgyává tenni szíveskedjenek 
s ezzel e fontos és tartalmas ülés, amelyen Lüske Ká
roly hírlapíró úr, e lelkes sportbarát is résztvett, befeje
zést nyert.

Az Olympiai Céllövö Szakosztály „értesíti a magyar 
vadászokat és turistákat, hogy a Nemzetközi Olymp, 
bizottság a folyó évi olympiai játékokkal kapcsolatosan 
azokat, akik az 1908—1911-ig terjedő időben a vadászat, 
illetőleg a hegymászás terén a legkiválóbb eredménye
ket érték el, az olympiai arany éremmel fogja kitün
tetni. A pályázókra vonatkozó előterjesztés joga az illető 
országok vadász-, illetve turistaszövetségre van ruházva. 
Ennélfogva a szakosztály felhívja az érdekelteket (külö
nösen a vadászokat), hogy a pályázók megtörtént s ta
nukkal hivatalosan bizonyított kiváló eseteiket azonnal 
a Magyar Olympiai Bizottság céllövő szakosztályának 
Budapest, VIII., Baross-u. 52., Pogány Géza százados 
címzéssel írásban jelentsék be.

* Gyümölcsfák termöbbé tétele. Azokban az 
években, amelyekben a gyümölcsfák nagyobb termést 
adnak, dacára annak, hogy ilyenkor a gyümölcs olcsó, 
mégis számottevő jövedelmet lát ebből az a gazda is, 
akinek csak néhány gyümölcsfája van. Sajnálatos azon
ban, hogy a gyümölcsfák nem minden évben teremnek, 
sőt nagyon sok olyan gyümölcsös is van, mely egyál
talán nem jövedelmezteti azon területet, amelyet elfoglal, 
mert termése egyáltalán nincs, vagy ha van is, olyan 
csekély, hogy az számot sem tesz. Ennek a körülmény
nek oka pedig abban található fel, hogy gyümölcsfáin
kat nem gondozzuk, különösen pedig nem trágyázzuk, 
már pedig a gyümölcstermeléshez is nitrogén, foszfor, 
káli és mészre van szükség, mint ahogy ezen tápláló
anyag hiányában a búzaföld sem terem. Nem trágyázza 
pedig a gazda gyümölcsfáját azért, mert vagy egyáltalá

ban nincs trágyája, vagy ha van is, arra elsősorban a 
szántóföldnek van szükségük. Pedig ma már állnak ren
delkezésünkre olyan műtrágyák, amelyek segélyével ol
csóbban és jobban lehet műtrágyázni a gyümölcsöst, 
mint az istállótrágyával. Ilyen a szuperfoszfát, a 40 szá
zalékos kálitrágya és a chilisalétrom. Az elöbbeni kettőt 
lehetőleg ősszel vagy télen kell kiszórni, az. előzőleg 
megtányérozott, felásott fa töve körül. A felásott tányér
nak csaknem olyan területűnek kell lennie, mint a fa 
koronájának. A fa nagyságához mérten 2—4 kg. 18 szá
zalékos szuperfoszfátot, továbbá 1—3 kg, 40 százalékos 
kálisót kell először elszórni és begereblyézni. 2—3 héttel 
későbben 4 — 6 kg meszet kell kiszórni és ezt azután 
begereblyézetlenül kell hagynunk, amelyet a téli ned
vesség felold és le visz a fa gyökeréhez. A mész ugyanis 
rendkívül fontos táplálóanyaga a fáknak, amit gazda
közönségünk nem igen tud és meszet nem igen használ 
fáinak trágyázására. Tavasszal eszközöljük azután a 
chilisalétröm kiszórását mindjárt hóolvadás után, amelyet 
ugyancsak a felásott területre szórjunk ki és pedig 1—3 
kg.-ot. Ezt nem szükséges begereblyézni vagy bekapálni, 
mert a legkisebb eső is feloldja, és lemossa a fa gyö
keréhez. Ezen trágyázás által, ami fánként csak néhány 
fillérbe kerül, jóval egyenletesebbé és biztosabbá tesz- 
szük gyümölcstermésünket, megjegyezvén azonban, hogy 
miután a termő rügyek már a trágyázást megelőző év
ben kifejlődtek, ezen trágyázás inkább csak a következő 
évben fejtheti ki hatását. Hatása három évre terjed, miért 
is ezen trágyázást minden harmadik évben ismételnünk 
kell.

* Faragó Béla zalaegerszegi cég tavaszi mag- és 
csemete-árjegyzéke megjelent, kívánatra ingyen meg
küldetik.

* Stainer Gyula cs. és kir. udv. szállító Körmená, 
első körmendi magyar magpergető gyár. és erdészeti 
magkereskedése 1912. évi tavaszi árjegyzéke megjelent s 
kívánatra ingyen megküldetik.

Isk. amerikai

kőris-csemete eladás.
20,000 drb 30—60 crh., ezre 20 K,
11,300 „ 100—160 „ „ 35 „
3,500 „ 160—200 „ „ 40 „
4,300 „ 200—260 „ „ -50 „

Csomagolva és vasúti állomásra szállítva.

Föliercegi erdögondnokság
Bellyén.
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faeladási hirdetmény.
A regéczi v. urb. erdejében a közig, érd. 

bizottság 1910. évi 299. sz. határozatával enge
délyezett 3527 drb. számozott tölgyfa, 1272’3 m3 
haszonfára és 784 ürm. tűzifára becsült fatömege 
Regécz községházánál 1912. év március hó 14 én 
d. U. 1 órakor nyilvános szó- és írásbeli árveré
sen el fog adatni.

Becsérték, mint kikiáltási ár 14,140 korona.
Bánatpénz 1414 korona.
A részletes árverési és szerződési feltételek a 

birtokosság elnökénél és a kassai m. kir. jár. 
erdőgondnokságnál (Kassa, Szepsi-út 14. sz.) 
megtekinthetők.

Kelt Regéczen, 1912. febr. hó 14-én.

Dóra Dániel, 
elnök. «

Sorfák utak mellé
kanadai és pyramis 
:: (jegenye) nyár, :: 
3 méternél magasabb. 
Egészséges, egyenes 
növésű. ::: Kapható:

Főhercegi erdőgondnokság
Tökös-puszta, u. p. Bellye, Baranyamegye.

Faárverési hirdetmény.
Baracza község volt úrbéresei, Baracza község határában „Hársas“ nevű dűlő

ben, a tornaijai vasúti állomástól 9’5 kilométer távolságra fekvő, 27’6 kát. hold ki
terjedésű erdejében felbecsült, összesen 70 drb tölgy és 2221 drb cserfatörzs 
fakészlete, a m. kir. földmivelésügyi minister úrnak 1911. évi 39844. sz. enge
délye alapján 1912. évi április hó 17-én d. e. 10 órakor Baraczán, a községi 
biró házánál, nyilvános szó- és írásbeli árverésen el fog adatni.

Az eladás alá kerülő s tövön álló 70 drb tölgyfatörzs köbtartalma 171’0 
tm3 és a 2221 drb tövön álló cserfatörzs köbtartalma 1783’3 ürm3.

A becsérték, mint kikiáltási ár 6100 korona; bánatpénz 610 korona.
A zárt írásbeli ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha azok a 

letes árverési feltételek 8. pontja alatt felsorolt kellékeknek megfelelőleg adattak be.
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési feltételek a rimaszombati m. kir. járási erdőgond

nokságnál, a tornaijai főszolgabírói hivatalnál és Baraczán, a volt úrbéresek el
nökénél tekinthetők meg.
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Pályázat
a várpalotai uradalom Királyszállás székhellyel 
megüresedett vezető erdőtiszti állásra, mely állás 
a következő javadalmazással van egybekötve: 
évi 3000 korona készpénz, természetbeni lakás, 
kerttel, 500 korona egy kocsis fizetésére és el
látására (a fogatot az uradalom adja és látja el), 
3 tehén és növendékének egy évig való, négy 
anyasertés és növendékének fél évig való nyári 
tartása, valamint 8 hold föld használata.

Pályázók, kik törvényes minősítvénnyel ren
delkeznek és kellő gyakorlattal bírnak, pályázati 
kérvényeiket keresztlevél, erkölcsi és szolgálati 
bizonyítványokkal, továbbá okleveleikkel folyó 
évi március 15=ig alulírotthoz terjesszék be.

Veszprém, 1912. február 23.
Dr. Spitzer Mór, 

uradalmi ügyész.

Lakik: Veszprémben.

Faárverési hirdetmény.
A Bereg vármegyei Bilke község urad, közbirtokossága Bilkén, a község

házánál 1912. évi március hó 18-án ö. e. 10 órakor tartandó nyilvános szóbeli és zárt 
írásbeli árverésen eladja a birtokosság „Dubrava“ nevű erdején, 51'6 k. holdon 
tövön álló 2976’1 m3 tölgyműfára és 1233’2 ürm3 tölgytüzifára becsült 11,912 
drb átlag 28 cm. vastag tölgytörzset.

Kikiáltási ár 48,056 korona; bánatpénz 5000 korona. Kiszállítási határidő 
1914. március hó 31. Utóajánlatok nem fogadtatnak el.

A részletes árverési feltételek és becslési adatok a beregszászi m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a közbirtokossági elnöknél megtekinthetők, illetve 
megszerezhetők. Az „Ajánlat a bilkei közbirtokosság „Dubrava" nevű erdejéből 
eladandó fatömegre“ feliratú, bánatpénzzel ellátott és a közbirtokossági elnöknél 
benyújtandó ajánlatokban az eladásra kiirt összes fatömegért megajánlott összes 
tőár betűkkel és számokkal, kétséget kizáró módon kiírandó és ajánlattevő ki
jelenteni köteles, hogy a részletes faeladási feltételeket ismeri és magát azoknak 
feltétlenül aláveti.

Bilke, 1912. február hó 12.

3fj. Xroh József s. k., Xomáromy Jstván s. k.,
közb. jegyző, közb. elnök.
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ajanlia modernül berendezett

o

mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére 
.. a legolcsóbb árak mellett..

Értesítem t. vevőimet, hogy a

JURA-FEGYVEROLAJ
laboratóriumot A B O N Y - ba 
(Pest megye) helyeztem át.

„Jura-Fegyverolaj
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá

„Jura-Foncsorozó
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb -tisztító 
szere. Kaphatók: Budapesten: Huzella M.. Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quirsfeld 
János. Kolozsváron : Schuster Emil. Debrecen
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon: 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin. Nagyvárad és 
Pécs: Ladányi József uraknál és a „Jura-fegyver- 
olaj “ laboratóriumban : A b o n y, Pest megye.

Ara egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f.

Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K. v

Roessemann
és

Kühnemann
mezei és helyi érdekű vasutak, villanyos 
- - - - - és sodony -kötélpályák gyáa = 

a világhiü LÜBECKI KOTRÓGÉPGYÁR 
,vezérképviselete Magyarország és

Ausztria részére.
SZARAZ és VIZIKOTRÓK vételre és bérbe 

BUDAPEST VI., Váci-ut 113/115. 
Elvállalja erdei vasutak nyom
jelzését, szállítását és építését. Hasz

nált vasutak bérbe adatnak. Erdészeti nyomtatványraktár.
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Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.

Erdei facsemete
1912. évi tavaszi szállításra.Ab d

800.000 drb. 2 éves lucfenyő Picea excelsa magonc
1.200.000 „ 3

10.000 „ 5 „ „ „ „ átiskolázott
10.000 „ 3 „ jegenyefenyő Abies pectinata magonc

300.000 „ 2 „ banksfenyő Pinus banksiana „ •
10.000 „ 2 „ átiskolázott
35.500 „ 3 „ kékfenyő Picea pungens glauca magonc
85.000 „ 2 „ douglasfenyő Pseudo tzuga douglasi magonc
5.000 „ 2 „ vörösfenyő Larix europaea magonc
1.500 „ 3 „ „ „ „ suháng

600.000 „ 2 „ feketefenyő Pinus austriaca magonc
400.000 „ 2 „ „ „ „ átiskolázott
300 000 „ 3 „ „ „ „ magonc

1,000.000 „ 2 „ kocsánytalan tölgycsemete
1.000.000 „ 1 „ kocsányostölgy Quercus pedunculata

200.000 „ 2
75.000 „ 3

800.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba magonc
300.000 „ 2 » » n » » i »

10.000 „ 1 „ „ „ ornus
116.000 „ 2
50.000 „ 3
85.000 „ 1 „ „ „ excelsior
85.000 „ 2
16.000 „ 2 „ mezgéséger Alnus glutinosa
35.000 „ 2 „ hamvaséger „ incana

1.100.000 „ 1 „ ákác Robinia pseudoacatia „
3.000 « 1 „ dió Juglans nigrá
1.500 „ 2

200 „ 2
6.000 „ 2 „ juhar Acer pseudoplatanus magonc
2.000 „ 3 ,, „ suháng

Továbbá kislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű.
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdőgondnoksága LcUlkciS (LallIlkaSZpric).

1 Posta: Bihardobrosd (Dobrest) Biharmegye. >
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABANYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési dr:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatdrs :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

A facsúsztatók jelentősége 
magas hegyvidéki erdőben.

Irta Barger Guidó.

A csúsztatót akkor használhatjuk ki előnyö
sen, ha a leközelítendő fakészlet lapályon már 
elő van készítve. Ebben az esetben a sík terü
let legmélyebb pontja szolgál a csúsztató torko
latául. A lecsúsztatandó fakészletet igavonó marha 
segítségével vonogatjuk össze a gyűjtő, vagyis 
rakodó helyre.

A csúsztató mellék-elágazásai többnyire ideig
lenes jellegűek, azért építésük, rövid átmeneti 
alkalmazásuk folytán kevésbé tartós is lehet.

A völgy fenekén berendezett kirakodó lehető
leg közel legyen a főközlekedési úthoz vagy 
vasúthoz s elegendő nagy a leközelített fatömeg 
befogadására. Egyébként megfelelő célszerű be
rendezéssel a fát óvatosan csúsztatás közben is 
elszállíthatjuk a rakodóról; így történt ez a 
káposztafalvai tönkcsúsztatás közben is.

A fa leközelítésére szánt csúsztatók időleges 
használata és alkalmazása kizárja azt, hogy 
azokat nagy költséggel, állandó s tartós jelleggel 
építsük.

A facsúsztatón leereszkedő fa nehézségi ere
jének segítségével, önműködőleg mozog lefelé s 
így aláveti magát más egyéb ferde síkon le
csúszó testek rendes fizikai törvényének, azzal 
a különbséggel, hogy itt a ferde sík azonfölül 
még oldalt határolva is van, a lecsúszó test 
alakja pedig többé-kevésbé hosszúra nyúlt csonka 
kúp vagy henger, melynek mozgása kombinált; 
vagyis csúszamló és egyúttal forgó, holott más 

testek a ferde síkon legfeljebb csak csúsznak, 
vagy gurulnak.

Valamely testnek mozgása a ferde síkon, meg
felelő lejtszög mellett, vagy egyenletesen sebe
sedé s ebben az esetben nő a sebesség a meg
tett úttal, miért ez minden ponton más és más 
lesz ; vagy pedig egyenletesen lassabbodó, akkor 
hogyha t. i. a ferde sík lejtszöge nem elég nagy. 
Azonkívül létezik, ha csak képzeletileg is, olyan 
lejtszög, melynél valamely tárgy tovább mozgása 
egyenletes s ez a súrlódási szög, mely szögnek 
háromszögtani tangensét (érintőjét) súrlódás 
coefficiensnek nevezzük.

A csúsztatón lecsúszamló fának mozgása is 
ugyanezen a törvényen alapszik, de befolyásolja 
azt azonkívül még azon nehézségi erő is, melyet 
a lecsúszamló fa gyakorol a pálya bizonyos 
szakaszain nemcsak az alapra, hanem a köz
ponttól futó erő hatásánál fogva, ennek hol 
egyik, hol másik hárító oldalára is. A kanyaru
latoknál érvényesülő központtól futó erő nyilvá
nul főleg súrlódásban, mely a sebesedé mozgás 
ellen működik s így lassítja a gyorsaságot.

Ebből látjuk, hogy a fának mozgása a csúszor- 
nyában legfeljebb csak egyenlő lejtszögü sza
kaszokban lehet egyenletesen sebesedő, avagy 
lassító, miért is a sebesség változik a ferde sík 
lejtszögének változásával s így ez a csúszornya 
minden pontján más és más. A sebesség tehát 
függ úgy a lejtszögtől, valamint a pálya irányá
tól is, továbbá á súrlódási ellenállástól, a fának 
alakjától és súlyától, illetve ennek súlypontjától, 
valamint utóbbi hosszúságától, egyenlő lejtszög 
alatt való haladása közben azon sebességtől is, 
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mellyel a fatörzs bedobásánál megindult s végre 
a levegő ellenállásának a leküzdésétől. Azonban 
az elősorolt s folyton váltakozó tényezőknek a 
pontos kipuhatolása annyira körülményes és 
nehéz, hogy a lecsúszó fatörzs sebességének a 
pálya bármelyik pontján való pontos mennyiség- 
tani megállapítása sok nehézséggel jár s legfel
jebb elméleti értékű, mert gyakorlati kifejtése a 
képletnek a kevésbé megbízható tényezők mel
lett, sokszor ellentétes eredményt tüntet fel.

Szakirodalmunk még ezen a téren vajmi sze
gény s tudtunkkal csak Förster, Petraschek és 
Steiner osztrák szakférfiak foglalkoztak ekkoráig 
behatóbban ezen tárggyal. De a sok levezetett 
képletnek elméleti jelentősége mögötte marad a 
gyakorlati értéknek, mert a sok együtthatónak 
csekély megbízhatósága, mint már említve volt, 
nem vezethet pontos eredményre.

Ennélfogva mellőzzük a fennálló elméleti fej
tegetések elősorolását, melyek gyakorlati értéké
ben még maguk a szerkesztők sem bíznak, 
csupán a levont következtetéseket említjük fel, 
amennyiben egynémelyike útmutatásul szolgálhat 
a gyakorlatban.

Rendes körülmények között 2—3°-kal emel
hetjük a lejtszöget kanyarulatoknál az egyenes 
irányú szakaszokkal szemben, ha a csúsztatott 
fának lehető egyenletes sebességét tovább meg 
akarjuk tartani.

Ha pedig a kanyarulat egy egyenes irányú 
s meredek szakaszra következik, akkor a ka
nyarulatnak a lejtszögét fölösleges emelni, mi
után a fa úgyis már akkora sebességgel kerül 
oda, aminővel ennek bírnia kellene, ha előbb 
olyan egyenes irányú pályán mozgott volna, 
melynek lejtszöge 2—3°-kal nagyobb a súrló
dási szögnél, egyenlő távolság mellett.

A csúsztatópályát aként építsük, hogy rajta 
minden üzemi fennakadás nélkül egész szálfát 
leközelíthessünk, mert ezen választék leközelí- 
tése körül forog első sorban a csúsztatás jelen
tősége és gyakorlati alkalmazása.

Az ilyen követelménynek megfelelő csúsztató 
rövidebb faválasztékok leközelítésére is alkalmas. 
Rövidebb tönkök csúsztatásánál azonban a se
bességet homok vagy szén behintésével mérsé
kelhetjük.

Ellenben csekély tömegű faválasztékok csúszta
tásánál, amennyiben ezek máskülönben egyik
másik helyen már útközben is fennakadnának, 
a csúszornya lankásabb részét időnkint meg
locsoljuk, avagy bevárjuk az esőt, havazást, 
vagy fagyot s az eredmény bizonyára nem fog 
elmaradni.

így tehát a fentebb érintett módok segítségé
vel a csúsztatót bármiféle faválasztékok leköze
lítésére felhasználhatjuk.

Minden esetre előnyös, ha a csúsztatót meg
felelő meredek lejtőn építjük, hogy a fa benne 
meg ne akadjon. Az olyan csúsztató, mely nem 
működik kifogástalanul, hasznavehetetlen.

A hetvenes években a felső Garam mellék
völgyeiben divatba jött vizenyős csúsztatók terv
szerűségük hiányában nem váltak be, miért is 
a lankás völgyekben az előnyösebb tengely
szállításhoz ismét visszatértek.

Előfordul, hogy egyik-másik lecsúszó fa út
közben még a legtökéletesebb csúszornyából is 
kivetődik, különösen görbült faszálak, miért kí
vánatos, hogy az ilyeneket még lecsúsztatásuk 
előtt olyan alakra daraboljuk fel, hogy hossz
tengelyük megközelítse az egyenest.

Az itt elősoroltakból azt a tanulságot merítjük, 
hogy a pálya lejtszögét mindaddig fokozhatjuk, 
mig a nagyobb fokú súrlódási ellenállás a le
csúszó fa sebességét, vagyis ennek élő erejét 
teljesen föl nem emészti, hanem legfeljebb csak 
kisebbíti.

Így tehát csak az elméleti képletek segítsé
gével alig építhetünk csúsztató-pályát, miután 
épen a súrlódási együttható olyan tényező, 
melynek valódi értékét teljes biztonsággal ki nem 
puhatolhatjuk s melynek értéke esetről-esetre 
változik.

A gyűjtött tapasztalati adatok jobb útmutatók, 
mint az elméleti képletek egész halmaza, mind 
a mellett egyes képletek is némi útmutatásul 
szolgálhatnak.

Valamely csúsztató építésénél tehát első sor
ban oda kell törekednünk, hogy mellőzzük a 
60 mt.-nél kisebb sugáru kanyarulatokat, mel
lőzzük továbbá kanyarulatokon a vízszintes sza
kaszokat még abban az esetben is, hogy ha 
meredek lejtek után következnének, de ha még
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sem kerülhetjük el, legalább ne legyenek hosz- 
szabbak a csúsztatandó szálfa hosszánál.

A csúsztató átlagos lejtszöge nyári szálfa
csúsztatásnál 25°-ig terjedhet, átlagos alsó ha
tára 15°.

Rendes körülmények között a csúsztató pályát 
vontató szánpálya gyanánt is használjuk; úgy 
találjuk azt aszepesmegyei Káposztafalvai Coburg 
hercegi erdőségben épített pályánál is. Ezt maga 
Förster is ajánlja a „Forstisches Transportwesen“ 
cimü művében, de kiemeli azt, hogy ilyen 
pályát nagyon gondosan kell építeni.

Igen célszerű ilyen facsúsztatónak e kettős 
berendezése, t. i. hosszfa és tűzifa leközelítésére, 
már csak azon szempontból is, hogy felhasznál
hassuk valamely vágás összes fatermésének a 
kihozatalára.

Nyilvánvaló tehát, hogy a szál- és tönkfa 
csúsztatása keresztmetszetben vályúszerü csú- 
szornyában biztosabb, melyben ez a kitűzött 
iránytól ki nem térhet, mint a széles útnyom- 
mal ellátott csúsztatón, mert a szál- és tönkfa 
a vályú legmélyebb pontját, vagyis annak fene
két foglalja el, anélkül, hogy ez a csúszornyát 
csekély görbületeknél is elhagyná.

Lapályos kanyarulatoknál, melyeknek sugara 
nagyobb a 180 mt.-nél, a csúszornya azon 
oldalfalát, mely a központ felé futó erő ellen 
működik, szükség esetén felszereljük még egy
két oldalhárítóval is. A lecsúszó fának általában 
az a törekvése, hogy a kitűzött pályát az ív 
érintőjének az irányában elhagyja. Tehát a fa 
olyan szakaszokban, hol az egyenes irányú 
pályától eltérőleg, nem csúszik a vályú leg
mélyebb pontján, vagyis fenekén, nyilván azon 
törekvéssel fog mozogni a vályú egyik oldalfalán, 
hogy onnan kiugorhasson.

Meredekebb oldalhárítónál már a szálfa súlya 
is annyiban érvényesül, hogy ez is némileg 
ellentáll a röperőnek s a fát a csúszornya fene
kére szorítja vissza. Az oldalhárítók tehát általá
ban akadályozzák a szálfa kiugrását.

Valamely lecsúsztatandó fa csak akkor moz
dul meg minden külső befolyás — lökés — 
nélkül, ha a csúsztató pályának a lejtszöge 
legalább is meghaladja azt a határt, melyen túl 
valamely ferde síkra fektetett test önműködőleg, 

vagyis magától lecsúszik. Az önműködő le
csúszás számítások szerint pedig akkor követ
kezik be, ha a lejtszög nagyobb 45°-nál. A 
facsúsztatóra vonatkozólag pedig valamely szálfa 
akkor indulna meg önműködőleg, ha a kezdő 
szakasz lejtszöge legalább is elérné a 100°-ot.

De a gyakorlatban eltekintünk ilyen követel
ménytől, mert a szálfa rendesen már bizonyos 
mozgással kerül bele a csúsztató torkolatába, 
melyet pedig fizikai tétlenségénél fogva tovább 
is folytat, ha csak a súrlódási ellenállás fölül nem 
múlja a mozgató erőt.

A munkások rendesen olyan lökéssel tolják 
be a szálfát a csúszornyába, hogy ez már ezen 
mozduló sebességgel önműködőleg tovább is 
halad.

A lejtszögnek, mely alatt a fa megmozdul — 
legfeljebb annyi gyakorlati értéke van, amennyi
ben abból azt tudhatjuk meg, hogy a csúsztató 
felső torkolatát lehetőleg nagyobb lejttel kell 
ellátni, úgy, hogy a fának csúszamló képessége 
leküzdhesse a súrlódási ellenállást.

Olykor megesik, hogy a csúsztató felső torko
latában lecsúsztatásra előkészített szálfa nedves, 
fagyos, zúzmarás csúsztatón szándékunk ellenére 
is megindul.

Ilyenkor pedig még a keresztbe rakott fák 
sem foghatják föl a már megindult szálfát, sőt 
nyomása alatt derékben ketté is törnek. Hiába 
tartóztatjuk útközben az ily rohamosan meg
indult szálfát. Ilyenkor legjobb még a pálya 
fenekének régi szénporral való behintése. De 
még a szakkönyvekben elősorolt fékezőkészülé
kek különféle nemei sem képesek többé fel
fogni a rohanó szálfát, sőt ilyen esetben maga 
a fékező készülék is rendesen megromlik, úgy 
hogy ennek körülményes helyrehozatala csak 
az üzemet tartóztatja fel.

Legjobb fékezőnek válik be a pályának 
helyenkénti lankás vagy vízszintes vezetése. Ez 
pedig okvetlen szükséges a kifutónál, hol a lejt
szög úgyis legfeljebb 5 %-ig, tehát 3°-ig terjed
het 60—80 mt. hosszúságnál, feltéve, hogy a 
szálfa 20 mt. sebességgel érkezik a kifutó 
szakaszba.

Sarló alakú, görbe szálfák nagyon rongálják 
a pályatestet, melynek helyrehozatali költsége 
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azután sokszor még fölülmúlja az illető szálfa 
értékét is. Ilyen görbe fákat tehát legfeljebb 
csak feldarabolva bocsátunk le.

Némely terepszakasz feltárásánál szükséges, 
hogy a pálya irányát áthelyezzük egyik oldalról 
a túlsó oldalra, mi mélyedések, árkok, völgye
letek stb. áthidalásával történik. Az áthidalást 
lehetőleg könnyű faszerkezettel látjuk el. Alépít
ménye többnyire kereszttámfákkal összekötött 
bakkokból áll, melyek hosszában lefektetett ászok
fákon nyugszanak.

Vastagabb szálfa rendesen nyugodtabban csú
szik tovább még a lankásabb áthidaláson is, s 
ennek teherbíró képességét nem teszi annyira 
próbára, mint a vékonyabb szálfa.

A vékonyabb választékok kevésbé futnak 
egyenletesen a csúszornya legmélyebb helyén, 
az u. n. fenékfán, hanem az egyik oldalhárító- 
tól a túlsóra hányódva-vetődve, nagyon is ron
gálják a csúszornyát.

Az áthidalásoknál felhasználandó jármokhoz 
szükséges fadarabok vastagsága 32—25 cm. 
közt lehet, oszlopokra 20 cm. vastag fát is fel
használhatunk.

Mélyebb szakadékok áthidalásánál két eme
letes bakkállványt is alkalmazhatunk, miglen ez 
a pálya kívánt magasságát el nem éri.

A keresztkötésü gyámolítás megakadályozza 
az egyes bakkok veszélyes ingadozását különö
sen nehéz szálfák csúsztatásánál.

Az alépítménynek egyáltalában kiválóan szi
lárdnak kell lennie, különösen meredek áthida
lásoknál.

Kiugró gerinceken alkalmazzunk az áthidalá
sokkal szemben helyenkint beásásokat is.

Vastag szálfa általában kedvezőbb a lecsúsz- 
tatásra, mint vékonyabb vagy könnyebb pél
dányok. A hosszú s nehéz szálfát vastagabb 
végével bocsátjuk le, mert így ritkábban ugrik 
ki, ezért is a szálfát erre való tekintettel már 
a felső torkolatnál így készítjük elő. Alsó, vas
tag végét lehetőleg megbütüzzük, vagyis élét 
letompítjuk, mert az ily megbütüzött fának az 
értékes vége összeütközésnél egykönnyen el 
nem hasad és a csúszornyát sem rongálja any- 
nyira.

A szál- vagy tönkfát igavonó marhával von

tatjuk össze a csúsztató felső torkolatában. A 
csúsztató munkásszemélyzet egy részét a fa- 
bedobálással foglalkoztatjuk, azonkívül a pálya 
különösen lankás szakaszai vagy kanyarulatai 
mentén felállított nehány munkás arra ügyel, 
hogy a fa meg ne akadjon s ilyeneket azonnal 
felszabadítván, tovább indítják, még mielőtt ott 
veszedelmes torlaszok keletkeznének.

A Coburg hercegi káposztafalvai hitbizományi 
uradalomban 1904. évben épült facsúsztató mű
szaki leírását lásd ezen szakfolyóirat 1910. évi 
16—17. számában.

Még csak azt tesszük hozzá, hogy a csúsz
tató nyolc évi üzeme alatt lecsúsztatásra került 
összesen 115000 drb fűrésztönk, 40000 drb 
rúdfa és 10000 ürméter tűzifa.
* ± A. A ik k ti. A ± Ajfcík A jfc k A ± !fc Ä ± & ifc * * & % •k. & A. Mi M^rdészeti technologi^

A cellulose és derivátjai.
Közli Skolka József.

II A collodium.
Ezen elnevezés alá tartozik az oldható nitro cellulose 

csoport. Minősége és tulajdonságai iránt támasztott igé
nyek a felhasználás módja, illetve célja szerint némikép 
módosulnak s ezen igények kielégíthetése végett változást 
szenved, 'habár csekély mértékben, maga az előállítás is.

Az orvosi tudomány nagy hasznát veszi a sebészet 
terén. Tudvalévő, hogy a levegőben mindig nagy meny- 
nyiségben fordulnak elő különféle fermentek és bacillu- 
sok, melyek a nyílt sebek gyógyulását a legjobb esetben 
lassítják, de gyakran fertőzik is és sokszor végzetessé 
válnak a betegre. A kötés nem képes a sebet tőlük meg
óvni, vagyis a levegőtől mentesen izolálni, de igenis a 
collodium. így a sebészeti célokra szánt .collodiumtól 
megköveteljük a föltétien tisztaságon kívül, hogy 
az tökéletesen oldódjék s az oldószer elpárolgása 
után egy szilárd, ruganyos, vékony, átlátszó hártya 
alakjában maradjon vissza, mert csak így alkalmas 
a sebek bevonására.

Ugyanezt követeli a collodiumtól a fényképészet is, hol 
igen nagy mennyiségben használták, de most a fény
képészeti technika haladásával itt a tért mindinkább 
veszti s maholnap teljesen feleslegessé teszik használatát 
az úgynevezett „száraz lapok, vagy lemezek.“

Összehasonlíthatlanul nagyobb teret nyert azon- 
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bán 1884 óta a műselyem gyártásánál. Itt a fő
követelmény, hogy a colloáinm nagyfokú, nyillékony 
Sággal, viskositással bírjon, mert csak az ilyen collo- 
diumból lehetséges igen finom szálakat előállítani és 
amennyivel sikerül ezen tulajdonságát fokozni: annyival 
közeledtünk a szál finomságának növeléséhez.

Másik, nem kevésbé fontos és elengedhetetlen köve
telmény, hogy a műselyem-gyártásra felhasználandó collo- 
dium minden szilárd anyagtól, vagyis fel nem oldott 
cellulose-részecskéktől teljesen ment legyen, hogy ez 
által a szál folytonosságát biztosíthassuk. Könnyen lát
ható, hogy az igen finon szál ott és annyiszor szakadna 
el, ahol és ahányszor belékerülne a legparányibb idegen 
részecske vagy szilárd test, miáltal a fonásra és a további 
feldolgozásra teljesen hasznavehetetlen volna

Végül egyes gyárosok állítása szerint jó collodiumot 
csakis „selyempapirosból" lehet előállítani. Ezen állí
tást azonban határozottan túlzásnak kell kijelentenünk és 
újra hangsúlyoznunk, hogy a collodium gyártására 
bármilyen eredetű, de föltétien tiszta cellulose alkal
mas, amint azt a gyakorlat igazolja is, mert elvégre a 
legfinomabb selyempapir sem egyéb, mint tiszta cellulose. 
Igaz, hogy a selyempapirösból való collodiumgyártás sok
kal kényelmesebb és egyszerűbb, de aránytalanul drágább, 
anélkül azonban, hogy ezen árkülönbözet akár a gyárt
mány jósága, akár a kihozatal nagyobb voltában meg
térülne.

Hogy a felhasználáshoz mért és támasztott igényeket és 
tulajdonságokat mily körülmények befolyásolják: arra 
alábbiakban a gyártási módozatoknál rátérünk.

A sebészet és a fényképészet ép’ úgy, mint a selyem
gyártás, nagy súlyt fektet ezeken kívül a collodium tel
jes oldhatóságára és céljainak azon collodium felel meg 
leginkább, mely egy rész alkohol és két rész aether- 
ben teljesen oldódik, mert vannak collodiumgyártmá- 
nyok, melyek a nagyobb alkohol mellett is oldódnak s 
viszont — különösen nagyobb N- tartalom mellett — 
benzol, nitrobenzol és acetonban is, de már akkor egész 
más fizikai tulajdonságokat mutatnak. így az aceton és 
nitroglicerinben oldott collodium adja a leghevesebb 
robbanó anyagot: a robbanó zselatint.

A maró nátron vagy kálival kezelt collodium egy 
alkohol tartalmú folyadékon keresztülvezetve, már a ren
des hőmérséknél rövid időn belül felbomlik és elveszíti 
robbanó képességét, hátra hagyván a cellulosét szilárd 
állapotban, melynek tűzveszélyessége, illetve gyulékony- 
Saga a közönséges gyapot fonalánál nem nagyobb és ezen 
körülményt használja ki céljaira első sorban a mű- 
selyem-gyártás.

Sajátságos, hogy a lőgyapot fizikai tulajdonságai és 
oldhatósága között is van némi összefüggés. Az egy
öntetűen sima tapintatu collodium a mondott keverékben 
akadálytalanul oldódik: mig a porhanyós csak 40 °/o 
olkohol és 60 % aether keverékében ad használható 
oldatot.

Bármily célra szolgáljon is a készítendő collodium, 
kell, hogy az a gyártásnál alkalmazott savaktól lehető
leg teljesen ment legyen, mit a lőgyapotnál már leírt 
neutrálizálással érhetünk el. Kisebb mennyiségű collo
diumot 25 %-os ammoniak-oldatba mártva is neutráli- 
zálhatunk s azután vízgőz fölött teljesen megszárítjuk.

Az előbbiekben már említettük, hogy nem vagyunk 
képesek egy művelettel a nitrocellulose csoport tagjainak 
egyikét, vagy másikát külön-külön egymagában előállí
tani, hanem mindig csak egy-egy több tagból álló soro
zatot — bár az oldható és oldhatatlan csoportokba tartozó
kat bizonyos határokon belül tudjuk elkészíteni és ezeket 
további eljárással szétválasztani.

Az oldható és oldhatatlan tagok között a határt 
a cellulose hexanitrát képezi, mely csekély részben 
oldható, nagyobb része azonban oldhatatlan s így, mint 
határozottan és teljesen oldhatók, képviselője a cellu
losa pentanitrát — C24 H35 O15 (NOö)s — marad.

Ezt a tri- és tetra-nitrát kíséretében legegyszerűb
ben úgy kapjuk, ha a zsírtalanított tiszta gyapotot 
egyenlő mennyiségben kevert tömör kénsav és 1 4 
fajsúlyú salétromsav hatásának tesszük ki 4—5 órán 
keresztül közönséges hőmérséklet mellett és a nyert 
terményt igen csekély aether tartalmú keverékbe fel
oldjuk.

Ebben a cellulose pentanitrát teljesen felolvad és le
szűrhető, mig a tetra- és trinitrát oldhatatlanul vissza
marad.

Ezeket alkohol és aether különböző keverékeivel, jég
ecettel stb. szintén lehet felolvasztani és egymástól el
különítve is nyerni.

A tetranitrát alkoholnak aether, ecetsav, vagy 
jégecettel való keverékében oldódik, de magában 
aether vagy alkoholban nem; az utóbbiban, ha az 
concenttált: a trinitrát már közönséges hőmérséknél 
is lassan oldódik.

A cellulose trinitrátot külön is lehet nyerni, ha a cellu
losét x/4 óráig 80 foknyi hőmérséklet mellett a két sav 
hatásának kitesszük, mig az erősen hígított savak ilyen, 
vagy magasabb hőmérsékletnél vörös és bőven képződő 
gázok kíséretében keletkezik a cellulose dinitrát. Utóbbi 
alakjában azonban a collodium a fényképészetnél teljesen 
hasznavehetetlen, mert oldata fehéres szinü — tejszerű — 
hártya alakjában marad vissza. Ily emulsiós collodium 
tehát a dinitrát jelenlétét mutatja.

Azonban akármilyen óvatosan jártunk is el a collodium 
előállítása és oldatba hozása körül: mégis az oldatban 
mindig marad — ha a szabad szemmel nem is látható 
— oldatlan collodium is, melytől az oldatot vagy szűrés, 
vagy magas üvegedényekben való huzamosabb tartás 
folytán leülepedett részecskékről gondos leontés útján 
megtisztítjuk.

A műselyemgyártás céljaira szánt collodiumtól, 
mint említettük, különösen a nagyfokú nyúlékonyságot 
követeljük. Hogy ezt mily körülmények befolyásolják: 
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határozott biztonsággal nem állíthatjuk; egyrészt, mert az 
eddigi kísérletek erre minden kétséget kizáró és a biztos 
gyártás alapjául szolgálható adatokat és körülményeket a 
maguk teljességében még meg nem állapították, illetve 
nyilvánosságra nem hozták, másrészt mert az ezen anya
gok gyártásával foglalkozók a titokzatosság köpenyébe 
burkolóznak és holmi lehetetlen dolgok állításával, mintegy 
boszorkánymesterségnek tüntetik fel. Úgy vagyunk velők, 
mint a patyikusokkal. Mindegyiknek van egy-egy „bajusz
pedrője — eigener Composition“ s ki-ki a magáét tartja 
a „legjobbnak“ és a világ minden kincséért sem árulná 
el akár a keverési arányokat, akár a keverési módszert, 
mert hát „éppen ez a legfontosabb titok." Pedig mindenki 
tudja, hogy a bajuszpedrőt egy zsiradék, valami ragasztó
szer (viaszk, gyanta vagy gummiarabicum), kevés szagosító 
és eseteg egy festőanyag összekeverése folytán nyerik, 
de hát ezen anyagok és adagok oly sokféle combinátiót 
engednek meg, hogy akár minden ember részére készít
hetünk más és más bajuszpedrőt.

így vannak a collodium-gyárosok is. Minden gyár 
külön kísérletekkel megállapítja a gyártáshoz szükséges 
cellulose minőségét, átváltoztatásához szükséges savak 
tömörségét, fajsúlyát, keverési arányát és a kezeléshez 
szükséges időt és azt „kizárólagos titkának" tartja és 
gyártmányát holmi hangzatos névre kereszteli. Pedig hát 
az ismert határok között bármely vegyész el tud igazodni 
és pár kísérlet után meg tudja állapítani a legnagyobb 
pontossággal, a célnak megfelelő collodium előállításának 
összes körülményeit és az azt befolyásoló tényezőket. 
Ki talál az erdőből, aki tudja az irányt, ha mindjárt 
tovább is tart és egy kicsit motoszkál is.

A gyártás maga a következőkép történik: 85 rész 
kénsav és 15 rész l-5 fajsúlyú salétromsav keverékével 
minden 4 klgr. száraz celluloséra egy üveg- vagy por
cellán, esetleg agyagedénybe 35 litert öntenek s alapos 
keverés után az edényt egy üveglappal lefedik. A képződő 
gázok elvezetésére a kellő szellőztetésről gondoskodni 
kell, valamint az egyöntetű hőmérséklet biztosításáról 
megfeledkezni nem szabad. A műveletet addig folytatjuk, 
míg a gyapotból vett minta az ismert anyagban teljesen 
és tisztán nem oldódik.

A kész collodiumot a Chardonet-féle gyárak a savaktól 
préselés útján azonnal tisztítják és aprítógépekbe helyezik, 
honnan mosásnak vetik alá. A gyapotot 15—16-szor 
kezelik vízzel, úgy, hogy a mosás 10—12 órát vesz 
igénybe és 1 klgr. száraz celluloséra számítva kereken 
10 hl. vizet használnak fel.

Az így kimosott collodiumot újra préselésnek vetik alá, 
miglen annak víztartalma 36%-ra le nem száll. Ennyire 
való kiszárításnál azonban határozottan veszélyesnek kell 
kijelenteni, mert már a 40% víztartalmú collodium is 
veszélyes és robbanó ereje a nedvességi fok apadásával 
hatványozottan emelkedik. Ezért repült levegőbe 1906-ban 
Chardonet sárvári műselyemgyára, melyet azután 1908-ban 
újra felépítettek.

A kész és újra felaprított collodiumot vízszintes tengelye 
kürül önműködőleg forgó hengerbe helyezik, mely az 
egyöntetű hőmérséklet biztosítása céljából folytonos víz- 
forgású más edénybe van erősítve. Az olvasztáshoz 22 
klgr. száraz nitrocelluloséra 50—50 I. aethert és 95% 
alkoholt, összesen tehát 100 liter folyadékot alkalmaznak 
és 15—20 órai hatásnak teszik ki.

A folyékony collodiumot a még benne lévő, tökéletesen 
fel nem oldott részecskéktől 10—15 mm. vastag szűrő
lemezen 40—50 atmoszféra-nyomás igénybe vételével 
megtisztítva: 50 literes demionokban raktározzák el a 
további feldolgozásig.

Erdészeti Kísérletek.
A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás folyóirata. 1911. évi 

3—4. füzet. XIII. évfolyam.

Az „Erdészeti Kísérletek“ most megjelent legújabb 
száma a következő cikkeket tartalmazza :*

Bárt ha Ábel: Gyérítések, köbözöhosszak.
Bartha a lúcerdők természetes fejlődésének tanulmá

nyozása alapján felállított bizonyos növekvési szabályokat, 
amelyek abban csúcsosodnak ki, hogy, módjában áll — 
bizonyos határok között— tetszés szerinti vastagságú fákat 
tetszés szerinti és előre megállapított idő alatt termelni.

Ennek az elméleti megállapításnak gyakorlati beigazo- 
lására ugyanazon a területen, ahol tanulmányait végezte, 
három kísérleti területet létesített. Ezeket elméleti számí
tásai alapján erdőlte, azonban, amint maga is megjegyzi, 
nem tartotta be teljesen az elméleti előírást.

Számításainak alapjául azt a tételét veszi, hogy ha 
azt a méretet, amit a természet 140 év alatt állít elő, 
100 év alatt akarja elérni, akkor a záródást a teljesnek 

= 71.4%-ára kell leszállítani.
Ennek a szabálynak alapján kivágta kísérleti területei

ről a következő fatömeget (holdanként véve):

* Folyóiratunknak szaklapjainkban való ismertetéséhez a követ
kező megjegyzést kell fűznöm ;

Ismételten felszólalás érkezett hozzám egyes szerzők részéről, 
hogy ebben a már évek óta állandóan közölt ismertetésben nem 
foglaltatik a tárgyalt cikkek érdemleges kritikája, illetve a cikk tudomá
nyos értékének méltatása.

Ezt szándékosan mellőztem és ezentúl is mellőzni fogom ! Ismer
tetésemnek egyedüli célja, hogy folyóiratunk tartalmát szaklapjaink 
szélesebb olvasókörével rövid kivonatban megismertessem; igye
kezetem arra irányul, hogy teljes tárgyilagossággal tegyem ezt, éppen 
ezért mellőzöm a kritikát, mert szerény nézetem szerint helytelen 
eljárás volna, ha én, aki állásomnál fogva a szerkesztésnél segéd
kezem, más lapban kritikát mondanék a saját munkatársaink cikkéről. 

Roth.
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Bartha külön felhívja a figyelmet a köbözőhosszakkal 
való becslésre, ami nála nagyon pontos eredménye
ket adott.

E r e d e t i K i V á g O t t

Kor-év Törzsszám ' Körlapösszeg Fatömeg
Törzsszám Körlapösszeg Fatömeg Lábon maradt

és annak százaléka

I. 71 686 32.488 378.316 264 (38.5) 7.683 (23.7) 77.396 (20.5) 300.920
II. 85 453 30.110 377.494 188 (41.5) 7.033 (23.3) 75.910(20.1) 301.581
III. 94 390 30.610 398.739 107 (27.5) 3.097 (10.0) 32.504 (8.20) 366.235

A kísérlet tulajdonképeni eredménye természetesen 
csak később ítélhető meg, de nagyon figyelemre méltó 
eredmény már az is, hogy az alkalmazott erős erdőlés 
a záródás csekély megbontása mellett 300, illetve 355 és 
128 K tiszta jövedelmet adott kát. holdanként, ami ismét 
adat az erős erdőlések megokoltsága mellett.

Réthly Antal: Az időjárás 1910-ben.
Réthly fejtegeti az erdészeti meteorologiai állomások 

1910. évi adatait.
Leírja röviden a műszereket, amelyek segítségével 

az észlelések történnek és amelyek az 1909—10. évek
ben az összes állomásokon teljes egyöntetűen, részben 
újonnan lettek beszerezve, úgy hogy evvel már az állo
mások felszerelése minden igényt kielégít. Az erdőgazda
ság szempontjából fontos az, hogy a meteorologiai ténye
zők közül azok, amelyek az erdő behatása alatt módo
sulnak, teljes nyílt területen (csemetekert) és zárt erdő
ben is lesznek megfigyelve.

Az állomások felszerelése a következő: 
1. Nyílt területen

normál hőmérő, )
higrometer (levegőnedvesség mérésére), \ naS^ 
maxim, és minim, hőmérő, j bódéban,
párolgásmérő, kis bódéban, 
szélzászló, magas faállványon,
radiatiós min. hőmérő, 5 cm.-re a talaj felett az éjjeli 

lehűlés megfigyelésére,
napfénytartammérő,
inszolációs hőmérő a besugárzás intenzitásának 

mérésére,
talajhőmérők 5, 10, 15, 30, 60 és 120 cm. mélységben, 
csapadékmérő,
légsúlymérő.

2. Az erdőben
normálhőmérő,
higrometer,
maxim, és minim, hőmérő, 
párolgásmérő,
radiatiós minim, hőmérő, 
talajhőmérők, 
csapadékmérő.
Az időjárás főbb elemei az 1910-ik évben következő

kép alakultak:

A hőmérséklet évi átlaga legmagasabb volt Vadász
erdőn és Királyhalmán, legalacsonyabb 6.6o-al Liptóujvárt.

A legnagyobb meleg 34.0° volt Vadászerdőn julius
23- án, 33.0 Co-ot ért el Szabéd, míg Görgény már csak 
31.0 fokot és Liptóujvár 28o-ot.

A legnagyobb hideget eltérő időben jegyezték az állo
mások, ami arra mutat, hogy nem volt huzamos ideig 
tartó nagy hideg. Az Alföldön 7o-nál nagyobb hideg nem 
is volt, mig Kisiblye 20o-ot is elért január végén.

Érdekes összehasonlítást ad Selmeczbánya és Kisiblye. 
(Selmeczbányán a kísérleti állomás átvette az országos 
hálózatnak ott már régen fennálló állomását.)

Selmeczbánya 135 m.-rel fekszik magasabban, mint 
Kisiblye, ennek dacára Kisiblye jóval hidegebb, pl. január
24- én —9.6 és—17.7 Co-ot mutatott a két állomás, tehát 
8.1 különbséget.

A nyári meleg és téli hideg közötti legnagyobb inga
dozást Liptóujvár mutatta 47.8, a legkisebbet Selmecz
bánya 38.2o-kal.

A páranyomás és levegőnedvesség magasabb volt a 
normálisnál, evvel kapcsolatban a felhőzet is és a csa
padék évi összege is ; utóbbi Selmeczbányán az 1000 
mm.-en felül volt és még a csapadékszegény Király
halmán is 852 mm.-re szökött fel. A legnagyobb záport 
látta Vadászerdő 72 mm.-el szeptember 2-án. Kis terü
letre terjedő és sűrűn ismétlődő záporokat mutatott a 
Görgény-völgye júliusban 200 mm.-el, míg a közeli 
Szabéd ugyanakkor már híjján volt a csapadéknak.

Réthly megállapította a növénytenyészet idejére eső 
hőösszegeket is, amelyek mint a növényélet elsőrangú 
tényezői, kiváló fontossággal bírnak és szoros kapcsolat
ban állanak bizonyos növényeknek adott helyen való 
megélhetésével. Ezek a hőösszegek erdészeti állomásain
kon tekintélyes eltéréseket mutatnak, amennyiben 1895.2 
és 3242.4 között váltakoznak, a tenyésznapok száma 
pedig 136 és 175 között ingadozik.

Fontos még a téli és a nyári, továbbá a fagyos napok 
száma. Előbbieknél a hőmérséklet egész napon át a 0 
alatt marad, illetve a maximum eléri a 25o-ot, utóbbiaknál 
legalább a minimum hőmérő fagypont alatti hőmérsék
letet mutat. Ez utóbbiak a növénytenyészetre nagyon 
fontosak.

A fagy nélküli időszak állomásainkon 142 és 173 nap 
között váltakozik, a talaj felett 5 cm-re elhelyezett mini
mum hőmérő szerint számítva. Ez utóbbi körülményre 
súlyt kell fektetni, mert köztudomás szerint a korai és 
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késői fagy közvetlenül a föld színe felett jelentkezik 
leginkább és gyakran már 1.0—1.5 m. magasság
ban sem észlelhető; amire tényleges példát junius 
21—22-én Kisiblye is mutatott —1.5 és —2.0°-kai. (A 
jelen cikk fejtegetései érdekesen világítják meg Kisiblye 
kedvezőtlen viszonyait, amelyek az ottani csemetekerte
ket bizonyos kísérleti célokra teljes hasznavehetetlenné 
teszik. Referens.)

Réthly tárgyalja azután a párolgásmérők adatait is, 
amelyek maximális adatát Királyhalom mutatta. Ugyan
csak Királyhalomnak jutott a legtöbb napfény is 1932.5 
órával, mig Liptóujvár csak 1553.4-et mutat. Kisiblye itt 
is excedál, mert amig a teljesen napfénynélküli napok 
száma a többi állomáson 70 körül van, Kisiblye 100 ily 
napot mutat tel.

A csapadékot illetőleg ez évben kaptunk először 
teljes sorozatot arról, hogy az erdő mi befolyást gyakorol 
annak mennyiségére. A kisiblyei parallel állomáson az 
erdőben a nyílt terület csapadékmennyiségének csak 
78%-a esett, a többit elfogták a fák (nem számítva, bele 
azt a vizet, ami a fa törzsén lecsurgott). Az erdő befo
lyása különösen kisebb esőknél érvényesül, de erős 
záporoknál is érezhető.

Konkrét megfigyelések ugyancsak Kisiblyén számokban 
fejezik ki azt a régi tapasztalatot, hogy az erdő nappal 
hűvösebb és éjjel melegebb, mint a nyílt terület; össze
ségben — évi átlag — az erdőben valamivel magasabb.

Érdekesek még a talaj felett 5 cm.-re elhelyezett 
hőmérő adatai is, amelyek azt mutatják, hogy a nyílt 
területen a kisugárzás (lehűlés) évi átlagban 2°-al nagyobb, 
mint a minimális hőfok és maximumban 8.5°-ig emel
kedett az eltérés.

A talaj hőmérsékletének megfigyelése 120 cm. mély
ségig terjed. Az eltérések az erdő és nyílt terület között 
itt is lényegesek. A cikkeket a rendesen közölt grafikonok 
és táblázatok zárják le, amelyek az összes megfigyelési 
adatokat tartalmazzák.

Dr. Zemplén Géza: Adatok a növények szabad
nitrogén felvételéhez.

Zemplén két olasz kutatónak, Éva Mameli és Gino 
Pollacci kísérleteit ismerteti, akik több növényről, köztük 
cserje és fafélékről is kimutatták, hogy azok közvetlenül 
a levegőből tudnak nitrogént felvenni.

Kísérleteiknél sterilizált magvakat, ill. növényeket hasz
náltak, ezeket teljesen nitrogénmentes táplálóanyagok 
segítségével nevelték elzárt üvegedényben. Az edényen 
keresztül állandó légáramot vezettek, amelynek levegőjét 
azonban az ammóniától, továbbá a nitrát és nitrit gázok
tól vegyi úton megtisztították.

Az így elhelyezett magvak, illetőleg növények nitrogént 
máshonnan nem szerezhettek, mint egyenesen a levegő
ből. A növények emellett szépen fejlődtek és gyarapod
tak és a bizonyos idő múlva megejtett analízis a nitro
génnek kétségbe nem vonható, sokszor tetemes gyara
podását mutatta.

A vizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy legalább 
is sok növény képes arra, hogy közvetlenül vegye fel a 
légkör szabad nitrogénjét, de egyúttal azt is, hogy a 
talajból is képesek azt kivonni.

Vadas Jenő: Uj juhar-faj: Acer Lángi Simk. Selmecz- 
bányán.

Vadas Jenő ismerteti néhai Simonkai Lajos meghatá
rozása és leírása alapján ezt a juharfajt, amelyet Simon
kai vadon keletkezett hybridnek mond, amely az Acer 
illyricum és tataricum kereszteződéséből származik. Ere
deti hazájának Simonkai a Karszt vidékét tartja.

A fűzetet intézeti ügyek zárják le. R.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete a vadászati törvény revíziója érdekében az alábbi 
átiratot intézte az illetékes egyesületekhez:

Nagy tekintetű. Elnökség!
Vadászati törvényünk közel 30 éve lépett életbe s 

ezen idő alatt szociális és gazdasági viszonyaink nagyot 
változtak; a nehéz megélhetési viszonyokkal egyenes 
arányban fejlődött az önzés s ennek esnek áldozatául 
erdőnk s mezőnk vadjai. A vadászat ma fontos gazda
sági tényező, s annak fejlesztése csak a kor igényeinek 
és viszonyainak megfelelő törvény alkotásával lehetséges, 
s azért van szerencsénk Kolbenheyer Gyula hgi főerdő- 
mérnök, egyesületünk választmányi tagjának a vadászati 
törvény revisiója érdekében, 1911. évi jun. 2-án Rima
szombatban tartott közgyűlésünk, nemkülönben választ
mányi ülésünk alkalmával előadott indítványa főbb pont
jait azon tiszteletteljes kérelemmel áttenni, hogy azt pár
tolva, a bölcs vezetésük alatt álló i. t. Egyesületük a 
vadászati törvény revíziójának sürgetése érdekében a 
szükséges lépéseket megtenni szíveskedjék.

1. A vadászati törvény módosítása — főleg az utolsó 
évtizedek szülte hibái következtében már elodázhatatlan, 
ez alkalomból legelső sorban gondoskodjunk helyes ellen
őrzésről.

Tekintettel arra, hogy a meglevő hatósági szervek 
aránytalan megterhelés nélkül nem használhatók intenzív 
ellenőrzésre, e célra a főispán által kinevezendő vadászati 
felügyelők lennének alkalmazandók. Hatáskörük kiter
jedne mindenre, ami a vadászatot érdekli; így a vad
tenyésztés, a vadászati bérletek megkötése, vad, agan
csok, bőrök, puskapor elárusításának, fegyverek tartásá
nak s bárminemű vadászati cikkek beszerzésének ellen
őrzése. A hatóságokkal szemben szerepe ne csak véle
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ményező legyen, hanem úgy a fegyvertartás, mint a 
vadászati jegy kiadásánál döntő hatáskörrel ruháztassék fel.

Nehogy ezen állások az államháztartás uj terheként 
szerepeljenek, ezek fedezésére és kapcsolatban „Vadászati 
alap“ létesítésére, a vadászati jogok bérlőitől, illetve ha 
ezen jog bérbe adva nincsen, a föld avagy erdőbirtokos
tól a bérlet nagyságához, illetve a terület kiterjedéséhez 
mért járulékok lennének beszedendők.

2. Második feladata lenne a módosításnak az orvvadá
szat büntetőjogának rendezése.

Bármily kívánatos, hogy az orvvadászat a büntető
törvénykönyv 333. és 334. §. szerint minősíttessék, tekin
tettel arra, hogy a bizonyításhoz szükséges tanuk nagyon 
kevés esetben lennének előállíthatok, célszerűbb, ha az 
orvvadászatot továbbra is kihágásnak minősítik. A meg
ítélt büntetésnek 20 % készpénzben lefizetendő, 80 °/o-a 
— ha az orvvadász vagyontalan — elzárással büntetendő. 
A 20 % pénzértékét vagyontalanság esetén valamely 
közmunkánál karhatalom mellett kell megkeresnie.

A visszaesők, illetve azok, akik vadászati kihágásé^ 
kétszer már büntetve voltak, harmadszori és tovább; 
tettenérés esetén a kir. járásbíróságnál az 1878. V. t.-c. 
333—334. §-ai szerint büntetendők.

3. Harmadik feladat a fegyvertartás s a vadászati 
jegyek kiadásának korlátozása.

A fegyvertartás korlátozása szociális okokból is el
kerülhetetlen. Tudjuk, hogy a lesi-puskás fegyvert nem 
önvédelmi célból, hanem orvvadászat kedvéért tart. Az 
orvvadász pedig munkakerülő lesz, a családját elhanya
golja s a társadalom számára elveszett, inproduktiv 
individiummá fajul.

A vadat nemcsak lőni, hanem ápolni is kell, tehát 
vadászati jegy kiadása csak azok részére biztosíttassék, 
akik elég garanciát nyújtanak arra, hogy a vadat óvni 
fogják s a vadászatot á szó nemes értelmében fogják 
gyakorolni.

4. A puskapor elárusításának ellenőrzése a pénzügyőr
ség hatáskörébe utalandó. Az elárusító úgy a vett, mint 
az eladott porról könyvet tartoznék vezetni s puskaport 
csak annak adhat, akinek arra a vadászati felügyelő, 
vagy főszolgabíró, illetve a rendőrkapitány írásbeli igazol
ványt ad, amely igazolvány elkönyvelendő és legalább 
2 évig megőrzendő.

5. Fegyver s bármely , vadászati cikk a postán, 
vagy vasúton a községi elöljáróság igazolása mellett lenne 
csak kiadható, s a kereskedő közvetlenül ilyen cikkeket 
csak annak adhat el, akinek vadászati jegye van.

A fegyveradó minden cső után 5 koronában lenne 
megállapítandó.

6. A házalók kényszerítendők, hogy az agancsokat és 
vadbőröket csak beszerzésök igazolásával szállíthassák.

7. Kihágásnak minősítendő az az eljárás, ha valaki 
elhullott vadat talál s azt saját céljaira értékesíti.

8. A volt úrbéresek osztatlan területeinek vadászati 
joga nyilvános árverésen adandó bérbe, úgy, mint 

az a községi vadászterületeknél jelenleg is gyakorlat
ban van.

9. A katonai fegyvergyakorlatok alkalmával a vadállo
mányban okozott károk a katonai kincstár által meg
térítendők.

Borsod-Gömör-Heves vármegyék Erdészeti Egyesületének 
nevében :

Kiváló tisztelettel
Felsőtárkány, Rimócza, 1912. február hó

Mitske s. k. p. h. Gesztes s. k.
titkár. elnök.

Egy szép duplázásról.
Irta Barthos Gyula uradalmi főerdész.

Akkor is : november végén épen úgy esett hegyeinkben 
napok óta a legkiadósabb havas eső, akárcsak most, 
amint vadásztanyámba szorulva, e sorokat irom : február 
végén.

Rajongok a hóért, a zúzmaráért, deres, ökörnyálas 
reggelekért; hideget, meleget, szelet szívesen tűrök, de 
az esőt: — főleg ha napokig hull a nyakam közé — 
nagyon-nagyon nem szeretem. Jól emlékezem vissza: 
mindennemű cók-mókom : ruha, cipő, nyereg, fegyvertok, 
távcső, háti-zsák egyszer vizes, sáros, hideg, máskor 
kérges, kifakult s újból meg újból agyonázott volt az 
istenadta sok esőben. Mit tehettem mást, mint bevettem 
magam egyik havasi vadászházunkba, honnan végre 
két nap múlva a legszebb derült reggel csalogatott ki.

A késő-őszi havas reggelekben örök életemben különös 
szépségeket ismertemfel, melyek épen úgy lebilincselnek 
a síkság tarlóin, mint a magas hegyek kacér hómezőin.

Testem-lelkem a két legnagyobb ideál: szabadság és 
mozgás, együttvéve: vadászat után vágyódott; hadd élvezze 
egész lényem a felsőbb zónáiban csillogóan havas Alpe
sek végtelenül nagy birodalmát, hadd fürössze végre 
fegyverem acélját az őszi napsütéssel szálldogáló párázat: 
az erdő lehellete is!

Egy épen kéznél levő vadőrt vettem magamhoz és 
nagy járásra számítva: könnyedén öltözötten nekivágtam 
a „vízesések völgyéinek ...

Csupán egy, részben kitaposott ösvénykéje van e 
hét kilométer hosszú szakadékos völgynek, mely felsőbb 
részeiben már teljesen járhatatlan. A völgy mindvégig 
szűk, de szerencsére pár helyen zuhogó vadpatakoktól 
mosott keskeny tisztások nyúlnak be mélyéig felülről, a 
havasi tetők pereméről. E tisztások tulajdonképen mind 
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régi hatalmas hólavinák és a nyomukban jövő óriási 
kőcsuszamlások törött csapásai, melyekre a már azóta 
megtelepedett legüdébb alpesi fűtenyészet csalogatja ki a 
környező, szinte beláthatatlan feketéllő luc-őserdők kevés 
számú, de annál nemesebb vadját: a zergét. E lavina
törések nélkül ilyen területen jóformán vadászni sem- 
lehetne, legalább is nem úgy, ahogy mi szoktunk vadászni: 
cserkészve.

Hol vizenyős helyeken haladva át, hol meg el nem 
kerülhető sziklafalakon hágva, eljutottunk az első bal
oldali tisztásig. Itt még legfeljebb őz lehetne esetleg 
kint s talán medve. Távcsővel végigkeresem a hosszú, 
szűk havasnyelvet, — semmi.

Elérjük a második, ugyancsak baloldali lavinatörést. 
Ismét végig megyek rajta a távcsővel az aljától a szikla
koronás tetejéig, de itt sincs kint vad; csupán valami
féle felismerhetetlen csapa vezet át a hegyoldal kétharmad 
magasságában kiemelkedő sziklacsoportozat párkányán, 
mely a vízré járó vad részére, mint kedvelt váltó kínálkozik... 
Az erdőövben élő zerge, mely hosszas sütkérezés után 
is vágyik, előszeretettel keresi fel ilyenkor e terraszokat.

Már nem oly gyorsan, mint kezdetben, mindig lassab
ban haladunk feljebb az ösvényen.

Óvatosan megállók a zárt fenyvesben, mielőtt kilép
nék az első nagyobb tisztásra, mely jobboldalról széles 
szájjal torkolik be a mindinkább zuhatagos völgybe . . .

Ahá! ■— valami gyanús van ott.
Pisszentek, hogy emberem a hátam mögött ne merjen 

mozdulni. Felemelem a gukkert. Furcsa, de való tény, 
hogy a szívem máris hevesebben ver . . .

Sokáig szemlélődöm, de bizony egy-egy régi fatuskónál, 
melybe nyár végén a juhokat lehajtó pásztorok gyújtanak 
be, egyebet nem látok. Már azt hittem, hogy — zerge, 
melyből egy-egy magányos, rendszerint erős bak, az 
alsóbb erdőket is szereti lakni.

Amint megmozdulunk és kilépünk a tisztásra, az erdő 
széléről nagy berregéssel száll tova előlünk egy császár
madár. Egyéb élő lényt itt fent ilyenkor már nem is lehet 
látni. A magas fenyvesek törzslakói : rigók, szajkók, 
cinegék mind alsóbb vidékekre kóboroltak. Nincs itt 
más hang sem, mint a vizek örökös zúgása, meg a 
fenyők koronáiban moszatoló szellő halk muzsikája . . .

Kihalt, üres világ 1 A síkvidéki csalitos erdők csacsogó 
madarainak lármájához szokott fülnek bizony .szokatlan, 
szinte lehangoló e csend 1 Ami felemeli az embert, az a 
tájék minduntalan változó világitásu szépsége, remek 
összeállítása, fensége, meg aztán a méretek: a magas
ságnak, a messzeségnek, a tömegnek impozáns méretei 1

Mintha magam is szimatoló vad volnék, fülelve, szemlé
lődve, visszafojtott lélekzettel megyek előre. Úgy érzem, 
hogy valami ijedős vad már szemléli felülről alakomat', 
pedig előbb én szeretném őt észrevenni 1 Gyanakodva 
nézek még egyszer és még tízszer körös-körül, pedig 
felesleges az izgatottság, hisz a — szél is rossz 1 Rossz 
azért, mivel tőlem vág előre . . .

Bosszankodva nézek emberemre, az pedig oly bambán 
bámul reám. Úgy látszik, őt nem nagyon érdekli a 
dolog s ha csak tőle függene, talán már visszafordult 
volna — ott hagyva engem égő szenvedélyemmel a 
„faképnél“ . . .

Tovább megyünk. Gyufát gyújtok — a szél jó. Persze, 
itt a hegyekben minden fordulónál más a szelek járása. 
Ezért is oly nehéz a havasi cserkészet 1

Sűrű lúcfenyves következik, melyen gyorsan siklunk 
keresztül, hogy mielőbb elérjük a „nagy lavinát“, ahol 
egyszer már láttam hetek előtt zergéket. Hátha ott 
lesznek ?

Számításom bevált. A friss hótakaróval leterített kopasz 
hegyoldalon jó ezer méternyi magasságban megmozdul 
egy fekete pont, utána egy másik s mintha egy harma
dik is . . .

Itt már most felesleges távcsövezni, emberemet leülte
tem (első dolga, hogy cigarettát csavarjon), én pedig a 
lavina bal oldalán, a szálerdő leple alatt megindulok fölfelé.

Hamarosan friss, aznapi zergecsapákat találok, melyek 
felvezetnek. A szél kedvező, az avar nem ropog, biztos 
vagyok a sikerben, élvezve-élvezem most már egy 
kényelmes, fejedelmi cserkészet gyönyörűségeit . . .

Kipislantok a fenyvesből, ám még kora, a zergék fel
jebb vannak, talán be is vonultak már az erdőbe...

Sietnem kell.
Ziháltam, mikor alig ötven lépésnyire előttem az erdő 

szélén észrevettem — szabad szemmel is- jól látva erős 
görbületü kampóit — egy magányos figyelő zergét.

— Bak! — mormogom magamban.
Míg távcsövemet ráemelem fehérkantáros fejére, a 

szivem verése is kissé csillapodik, de már ideges vagyok, 
tovább nem tudok várni: célzok és lövök . . .

A felborzolt szőrözetü, fekete pompás állat lefordul a 
a lejtőn és kalimpálva esik egy törpefenyő-csoport felé, 
ott vergődése közben megakad s immár mozdulatlan . . .

E pillanatban felettem egy sziklafal mögül előre ugrik 
egy másik zerge és szemközt állva velem, a legurúlt 
bakra néz. Feje mögött a kék ég a háttér, látom, hogy 
az is bak, bár gyengébb, mint az előbbi.

Habozás nélkül veszem célba Mauseremmel a szügyén ; 
lövésemre a zerge felágaskodva oldalt ugrik és eltűnik...

Erre én kiugróm rejtekemből és óriási megnyugvással 
látom, hogy merev lábakkal hempereg le ő is a mere
deken — magával rántott apró kövek kopogásától; 
kattogásától kísérve . . .

Néhány dobbanás el-elhaló üteme hallszik felülről, 
jelezve, hogy a többi zerge eliramodott.

Mikor a két összegömbölyödött remek állat gyantás 
kampóját — egyiket a másik után — átmarkoltam, már 
semmi sem volt bennem az izgatottságból, hanem olyan 
édes megnyugvás és valami hasönló a nagyszerű dicső
ség érzéséhez töltötte el bensőmet, amilyent azon pilla
natokban, — merem mondani — a világ legboldogabb 
embere sem érzett!
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A kárakatona.
(Phalacrocorax carbo.)

Irta Lakatos Károly.

Ez is azok közül a pusztuló, madárfajok közül való, 
melyeknek végleges eltűnése hazánkból rövid idő kér
dése már. Létföltétele a sok hal, ami már régen nincs; 
azért van kipusztulóban hazánkból ő is; mindamellett 
ma még van elég, de persze számuk meg sem közelíti 
hajdani egyedbőségüket, amennyi különösen a Tisza 
mentén előfordult még a 70-es években is, mely időben 
Szeged város tiszai árterein özönével lőttem ezt a madarat, 
a város hetipiacain pedig óriási garmadában lehetett 
látni és potom pénzért kínálták eladásra a paraszt
puskások, kik páronként, hosszú rudakra fűzve hordták 
be eladás végett a hetipiacokra. Különben nemcsak 
mint kártékony halpusztító, de máskülönben is igen 
nevezetes és érdekes szárnyas éz; az, ami a régi vadá
szoknak a sólyom vala, vagyis a halászat sólyma ő; 
csak az a csodálatos, hogy a mi halászaink nem fedez
ték fel benne azt a talentumot, mely — hogy úgy 
mondjam: a halsólymászatra predesztinálja e madarat; 
pedig ha más célból nem is, de sportszerűség szem
pontjából kiváló érdekkel bírt volna ez s bírna még ma 
is. Micsoda látványosság lenne az például a budapesti 
dunaparti korzó publikumának, ha kinai módra ido
mított pár tucat kárakatonával halásznák meg a pesti 
rakpartok mentét! Hanem amennyire ismeretlen nálunk 
Magyarországon az idomított kárakatonákkal való búvár
halászat, ép’ oly ismeretes és nagy kiterjedésnek örvend 
az ma is Angol- és Franciaországban, főleg a bretagnei 
partvidékeken, ahol a halászatból élő halásznép kereset
módját jelentékenyen megkönnyíti.

A kárakatona egyébként egy nagy fekete vízimadár, 
melyet a duna- és tiszamenti mocsárok vadászai jól 
ismertek s a halászok napjában százszor is elátkoztak 
roppant halfalánk tulajdonsága miatt. A levegő tulajdon
képen nem eleme, hanem a víz, melyben gyakran alá
bukik pár pillanatnyi időzésre s aztán újra fölmerül, 
horgas csőrében egy-egy halat tartva, melyet a levegőbe 
vet föl előbb s aztán öblös torkával fölfog.

Ez a tulajdonsága adta először azt az ötletet a halászó 
népeknek, hogy eszközül használják föl kenyérkeresetükre. 
Legelőször a kínaiak vették ily irányban hasznát s régi 
kínai porcellán-műveken igen sok hasonló jelenetet 
láthatni leábrázolva. Majd Európába is eljött a kárakato
nával való halászat divatja, de az egész középkoron át 
még sokáig csak a nagyurak szórakozását képezte, épen 
ügy, mint a sólymászat.

A halászat csónakok segélyével történik. Ezek a 
csónakok könnyűek, három láb hosszúak s egy láb 
szélesek. Tiz-tizenkét madár van rajtok, nyakuk körül 
nyakszorító gyűrűvel, hogy le ne nyelhessék a meg
kaparintott zsákmányt. Lábaikon viszont kötél csüng, 
mellyel tartják őket. Egy, a halász által adott jelre min
den madár a vízbe bukik halat keresni. Tengerzöld, 
rendkívül ragyogó szemökkel tetemes mélységben meg
sejtik a halat, alámerülnek s ha zsákmányuk egyszer 
rugalmas torkuk, — illetve csőrükben van, innen többé 
ki nem szabadul. A megkaparított hallal a madár újra 
fölmerül s gazdája szavára engedelmesen, mint egy ki
tanított kutya, urához siet, oda nyújtja zsákmányát s 
nyomban újra hozzáfog munkájához. Ha valamelyik nagy, 
súlyos halat kaparított meg s önerejéből nem bir vele, 
akkor a madarak kölcsönösen segítenek egymásnak. 
Egyik. úszonyánál, másik farkánál fogva ragadja meg a 
fickándozó prédát s úgy viszik a halászgazda csónak
jához. Minden fogásnál egy kis falat hallal jutalmazzák 
őket, a mekkorát nyakgyűrüjök dacára is le tudnak nyelni.

Kínában e madarak elég drágák, párja 6—8 dollárba 
kerül. Apró hallal, különösen angolnával és zöldséggel 
táplálják őket; naponkint este 5 óra tájban 2/s font halat 
s J/3 font zöldséget adnak mindeniknek. Három éves 
korukban kezdenek tojni, a tojásokat tyúkokkal szokás 
kiköltetni. A tojásra felírják a napot, melyen tojatott; 
15 nap múlva kikéi a fiók. A fiatal madarat meleg 
vízzel áztatott pamutra helyezik s 5 napig angolnavérrel 
táplálják. Utóbb már angolnahúst adnak neki, de eleirite 
csak apró szeletekben. A fiatal madár általában nagy 
gondviselést igényel. Midőn a madarak 8—9 hónaposak, 
mindennap reggeli 10 órakor vízre viszik s ott délutáni 
5 óráig halásztatnak velők. Ha e különös halászok vala
melyike henyén úszkál a vizen s nem ügyel foglalatos
ságára, akkor ura hosszú bambuszbottal a vízre csap 
mellette, de anélkül, hogy őt érintené s haragos szóval 
szidja henyesége miatt. A kárakatona tüstént munkához 
lát, mint valami szórakozott tanítvány, kit tanítója meg
intett.

A kárakatonával való búvár-halászatot a XVI-ik század
ban a hollandok is gyakorolták. Tőlük terjedt el Angliában 
s Franciaországban is XIII. Lajos alatt, de itt még leg- 
fölebb csak pikáns sportnem gyanánt ismerték. És épp 
azért, mivel ipari fontosságra nem bírt emelkedni, már 
1736 körül feledékenységbe merült. Csak újabban sike
rült egynéhány buzgóbb sportembernek ismét feltámasz
tani e madárral való halászatot, ép’ úgy, mint a sólymá- 
szatot. De hívei még mindig nem számosak, a kor job
ban kedvez a kevésbé férfias és teljesen veszélytelen 
sportnemeknek. Egy-egy szenvedélyesebb tisztelője a 
történet hagyományainak visszaidézi még az elmúlt emlé
keket, de a nagy tömeg azért mégis hidegen marad.

Pedig kétségtelen, hogy a sólymászatnak például egészen 
más és nemesebb izgalmai vannak, mint a hajtóvadá
szatnak, valamint a madárral való halászat örömei is 
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egészen mások, mint a horognyél-halászatnak egyhangú 
szórakozása a maga ülő módjával s megfeszített éber
ségével. Nem akarok egyiknek a másik fölött előnyt adni, 
mert hiszen épen a sport az a tér, ahol semmi sem 
pótolhat semmit, ahol minden időűzésnek meg van a 
maga saját különlegessége s mindegyik csak önmagából 
ítélhető meg helyesen.

A párisi Jardin des acclimantionsban azonban már 
igen messziremenő kísérleteket tesznek a kárakatonák 
meghonosítására s az ott sétálók mindennap gyönyör
ködhetnek a kitanított szárnyasok halászgatásai felett a 
tóban és a kert vizeiben. Egy kiváló francia sportbarát, 
de la Rue, ki egyenlő hévvel karolta fel a sólymászatot 
és a madárhalászatot s mindkettőről már sokat irt, minta
szerű telepet is rendezett be a halászmadarak részére. 
Ott laknak ezek egy kis pavilonban, hol tágas vízme
dence áll szolgálatukra. Megpillantva mesterüket, kinyújt
ják nyakukat s szárnyaik verdesésével üdvözlik őt. 
Örülnek a várható expedíciónak, mely megszakítja kissé 
fogságuk egyhangúságát.

Nálunk, mint már említém, senki sem foglalkozik sem 
sportból, sem hivatásból búvár-halászattal, holott ez— nem 
is szólva itt a praktikus szempontokról, melyek e halá
szati mód hivatásszerű gyakorlását oly ajánlatossá teszik 
a hivatásos halászok számára, — különösen társaságban, 
kellemesen kötné össze a ladikázás gyönyöreit a halászat 
hasznosságával: utile dulcis. Épen azért nem volna 
felesleges szélesebb körben is figyelem tárgyává tenni a 
halászsportnak e nem érdektelen, sőt moghonosításra 
érdemes nemét.

Ha a sólymokat a madárvilág arisztokráciáinak tartjuk, 
a kárakatonákat méltán párhuzamba állíthatjuk velők 
hasonló képességeik és előkelő tulajdonságaik folytán, 
melyek ugyan más formában és irányban nyilvánulnak, 
mint amazoknál, de lényegileg értékük egyenlő; — ennél
fogva tehát ép’ oly joggal vonhatók a halászatnak e 
sólymai a „nemes“ osztályozásu madarak közé, mint 
ahogy a sólymokkal történik ez ; — és tényleg azok a 
népek, amelyek halászati segítő-társakul használják ezeket 
a minden tekintetben érdekes szárnyasokat — ép’ oly 
bűnnek tartják az ellenök való megtorlási törekvéseket, 
szóval dédelgetett búvár-madaruknak megöletését „szent- 
ségtelen kezek“ által, mint hajdan a sólymok megölése, 
dúrva elpusztítása a mily bűn vala, sőt elképzelhetlen 
merénylet-számba ment a nemesség felfogása szerint, 
kivált ha „nemtelen“ volt ludas a dologban. — Hanem 
persze amióta a sólyomkultusz az idők pókhálója alá 
került, a hajdan nagyra tartott és remek példányokban 
aránylag roppant értéket képviselt nevezetes sportmadár 
kegyeletének is végeszakadt. Elfelejtették bizony az 
ősi sólyomkultuszt s a mostani nemzedék csak a 
vérszomjas rablót, a kártékony vadírtót látja a sólyom
ban s ha fegyvert emel a hajdan dicső nemesi 
symboliumra, bizony nem hullat könnyeket a szár
nyas arisztokrata emléke felett . . . így van ez a 

kárakatonával is ma már — azoknál a népeknél t. i., 
melyeknél e madárnak az egykori nagy divatja szinte 
hanyatlani kezd s inkább a' halgazdaság gyakorlatibb 
érdekei lépnek előtérbe' egyesek egzisztenciális foglal
kozási különlegességével szemben s ehhez képest a 
kárakatonának rendkívül káros jelentőségét a halászatra 
nézve tagadni nem is lehet a megfordított, ideálisabb 
felfogással szemben. Jaj annak a halgazdaságnak vagy 
bármely vízterület halállományának ugyanis, amelybe ez 
a fekete tollú „vízi-holló“ beveszi magát. Rendkívüli pusz
tításairól s ezzel arányban álló roppant kártevéseiről 
fogalmat alkothatunk magunknak, ha meggondoljuk, hogy 
napjára legalább három kiló hal szükségeltetik a kára- 
katona farkasétvágyának kielégítéséhez. Ehhez jön, hogy 
mindig társaságban lepi meg a halasvizeket és hogy 
évente rendesen kétszer sz'okott költeni, mely körülmény 
kártevéseit csak hatványozza az ivadékok táplálása miatt. 
Elhanyagolt, védtelen halászterületeken a kárakatonák 
kártevései oly arányokat ölthetnek, hogy a halállomány 
nagyobb része belepusztul, sőt vajmi csekély százalék 
híján meg is semmisülhet, mert mást, mint halat, a 
kárakatona nem eszik, ép’ azért csakis oly helyen fordul 
elő, ahol a haltápláléknak bővében van s ahol ez végleg 
hiányzik, ott a kárakatonának nincs maradása, sőt ideig
lenes lakhelye se, mert különben éhen kellene pusztulnia.

Többnyire társaságban keresi halélelmét, mely körül
mény ismét csak pusztító működésére bír hatványozó 
befolyássál, amennyiben a társas együttműködés mindig 
tömeges eredményt biztosít számukra.

Meglepő látványt nyújt a társaságban halászkodó kára
katonák tervszerű, sőt értelemre valló eljárás.a Kivetett 
óriási kerítőhálóként foglalnak tért, azaz félköridomban 
kiterjeszkedve rendezkednek el a vizen, madár madár 
mellé sorakozva s mindnyájan egyenlő gyorsasággal előre 
úszva,, miközben szárnyaikkal a vizet erősen csapkodva, 
a halakét lassan-lassan a part felé terelik és mikor azok 
megszorúlva kezdenek egyenként vagy tömegesen vissza
felé törni a „halálkörből“, a szemfüles „kárók“ bárzsing- 
jába kerülnek, — szóval a fekete mezü halászok zsák
mányává lesznek. És ilyenkor e madarak a halaknak 
írem az apraját, hanem inkább a nagyját válogatják — 
és megvan az eszközük is ahhoz, hogy a nagy halat 
hatalmukban meg is tarthassák, amennyiben nemcsak — 
mint a gödényeknél — kopasz bőrzsákjuk az álcsőrük 
alatt, hanem bárzsingjuk is nagyon nyulékony s nagy 
halat bír befogadni. A halászatban máskülönben is első
rendű mester a kárakatona,, sőt magasabb fokú tehet
ségek és képességek is predesztinálják ezen életfentartási 
foglalatosságra, épen mint a sportmant sportja űzésére^ 
avagy a sólymot a „pedzés“-re. És ily értelemben a 
kárakatona is valódi sportmann s nem pedig egyszerű, 
durva egyed a létérti prózai küzdelem kényszermunkásai 
közül. És micsoda képességekkel, eszközökkel s érte
lemmel látta el sportjának tökéletes űzéséhez a termé
szet! Tekintete gyors, mint a villám ; látása pillanat 
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alatt a mélybe furakodlk s meglátja az ott nyüzsgő éle
tet, az illanó prédát, melyhez óhaja köti. S aztán lebukik 
utána nagyszerű bravúrral, majd kilőtt torpedóként suhan 
a víz alatt zsákmányára, sohasem tévesztve, mindig biz
tosan vágva horgas csőrével, mely horog is és kés is, 
ha kell; lába meg hatalmas evező. Farka timon — 
s e kettő segélyével mesebeli gyorsasággal járja a vizek 
titkát, mintha nem is földi lény, hanem valamely rej
telmes vízitünemény volna.

Hogy roppant étvágyát kielégíthesse, már korán reggel 
hozzálát káros tevékenységéhez, de mindig csapatostól, 
társaságban halászik s délig szünet nélkül foglalatoskodik 
a meglepett halasterületen, bizonyos terv szerint intézve 
működését minden egyes halászó csapat; a déli órákban 
aztán fáradalmaik kipihenése végett meglepik a zátonyo
kat, avagy szirtek és fákra telepednek le seregestől, ahol 
estefeléig el vannak ; azután pedig újra kezdik halírtó 
mesterségöket s csak meglehetős későn veszik magukat 
éjjeli hálóhelyökre. Persze mikor fiai vannak a kárakato- 
nának, a családos egyedek sűrűbben kénytelenek ki- s 
beszállani a vizekről telepeikhez, rettentő kinézésű csupasz 
bőrű porontyaik — melyek igazán valami őskori utálatos 
hüllőre emlékeztetnek — megtömése végett, mit az öreg 
madarak fölváltva végeznek, rengeteg mennyiségét az 
apróbb halaknak okádva a telhetetlen porontyok torkába, 
mit azok elképzelhetetlen mohósággal falnak; de éppen 
a mohó kapkodások miatt sok préda le is hullik a fészkes 
fa alá s kárba vész, elveszelődik, roppant bűzzel árasztva 
el a fészkes területet.

A kisebb vagy kevésbé gazdag állományú vízterüle
tek haltermése észrevehetőleg, sőt néha annyira meg
csappan a környékében fészkelő kárakatonák pusztításai 
következtében, mikor azoknak porontyaik vannak, hogy 
gyakran kénytelenek egész kárakatona-faluk tanyát vál
toztatni, hogy ivadékaik és saját maguk kellő élelmezése 
végett megfelelő prédagazdag területhez jussanak. Általá
ban úgy áll a dolog, hogy ahol e madaraknak népesebb 
telepeik vannak, mindinkább növekvő nemzedékük és 
saját maguk rendkívüli halfogyasztása következtében igen 
megcsufolják a halállományt, mert nemcsak az öreg 
madaraknak, de porontyaiknak is roppant sok hal kell. 
Hogy mennyire megy ez a költési idő alatt, annak ki
fejezéséhez bizonyára nagy számra volna szükség, hát 
ha még hozzávesszük azt a halmenyiséget is, melyet a 
másodköltés egyedei elemésztenek.

A kárakatona külsejét tekintve annyira jellemzetes alak, 
hogy semmiféle más madárral összetéveszteni nem lehet. 
Majdnem lúdnagyságu, 77—82 cm. hosszú,. erős fekete 
úszólábu madár. Csőre hosszú és erőstövü, a végén 
kampós, ellenben alsó csőrkávája késalaku. Farka 14 
toliból áll s ékalakot mutat. Farktollai keskenyek és 
merevek. Álla tulajdonképen tágítható kopasz bőrzacskó. 
Pofája és szemköre csupasz, . sárgásszürke szinü. Az 
öregek szeme sötétzöld, a fiataloké barna. Nyáron torka 
és pofája fehér.

Majdnem az egész világon el van terjedve. Nálunk 
nagyobb tavaink és folyóink mellékét választja tartóz
kodási helyül. Kiválóan ligetes erdőkben fészkel, leginkább 
a Duna mellékén. Az Al-Duna vidékein legtöbb fészkére 
lehet akadni ; azonban ma már könnyen össze lehetne 
számítani nálunk létező összes fészektelepeit. A Tisza 
vidékén, ahol régebben helyenként közönséges számban 
ment, ma már csak legfeljebb árvizes években ötlik fel 
imitt-amott, de telepedésekről szó sincs, legalább én nem 
tudok róla. A sárrétekről is kipusztult s ami még van, 
az inkább az ország délkeleti vidékein mutatkozik az 
aldunai ligetekben fészkelve. Egyébiránt majdnem az 
egész magyar Duna hosszán előfordul és helyenként 
fészkel is a dunaligetekben, így például gróf Zichy-féle 
adonyi szigeten.

Fészkes telepei épp oly mozgalmas életet tárnak szem
eiébe, mint a gémfaluk. Egyébiránt leggyakrabban szürke 
gémek is fészkelnek a kárakatonák telepein, melyek 
többnyire igen népesek és varjúmentes helyen évente 
mind népesebbek lesznek; ellenben pedig ahol a varjak 
túlsúlyba kerülnek, az esetben a kárakatonák más fészke- 
lési telepet keresnek maguknak, valószínűleg a tűrhetet
len piszkítások elől menekülve, mert egy-egy kárakatona- 
fészek fölé fél, vagy egész tucat varjúfészek is van 
rakva . . .

Fészkeiket legtöbbnyire szürke gémektől és varjaktól 
szokták maguknak elokupálni s azokat kitatarozva, saját 
céljaikra használják. De ők maguk is építenek fészket 
nádból, sásból és ágakból rakva azt, mely körülbelől 
olyan formájú, mint a szürke gém fészke, de tömöttebb. 
Március közepén érkeznek, áprilisban párosodnak s 
ugyan e hó végén vagy május elején tojnak 3—4 tojást. 
A fiák négy hét múlva bújnak elő és igen utálatos ki
nézésű, szürkés-kormos pöhöllyel borított lények, melyek
ről el se hinné az avatlanság, hogy mily értelmes álla
tok válnak belőlük.

A kárakatonát hajdan sok tekintetben baljóslatú ma
dárnak tartotta volt a lápi nép. Ha szokatlan időben és 
helyen jelent meg, avagy szokatlanul nagy számban jött, 
az mindig a rossz ómen jelentőségével birt; árvizet, 
döghalált, háborút jósoltak belőle. Ugyanis, mikor a 
tiszta égmezőben feltünték a rendezett sorokban vonuló 
„fekete keresztek“, — minthogy a repülő kárakatona 
alakja fekete keresztformának látszik a magasban, — ez 
a döghalál biztos jelének vétetett a nép által. Ha pedig 
szokatlanul korán érkeztek tavaszkor a kárakatonák, 
avagy szokatlanul nagy számban vonultak föl: e körül
mény nagy árvizek bekövetkezésének jelentőségével 
birt a nép babonás felfogásában. A háborúságot pedig 
az jelentette meg, ha a kárakatonák szokatlanul sokat 
lármáztak, mit a vadász és halász füle „trombítázás“-nak 
hallott, minthogy a kárakatona „tra-tra-tra" szózatai bizo
nyos tekintetben a trombitálásra emlékeztetnek. Külön
ben e „trombítázás“-ról nevezte el a nép e madarat 
„katonának“ is, csakhogy nevezetének első része a 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



114 MAGYAR ERDÉSZ 6. szám.

„kára“ illetve helyesebben „kara“ török szó és feketét 
jelent. Ebből úgy látszik tehát, hogy a „kárakatona“ el
nevezés még a török időkből maradt ránk s azt a nép 
máig megtartotta.

Érdekes, hogy a madár régebben nemcsak a baboná
ban, hahem a népgyógyászat, illetve kuruzsolás körében 
is szerepelt. Például epéjének nagy gyógyítóhatást tulaj
donítottak a kuruzsló vénasszonyok.

Van a kárakatonának egy másik faja is nálunk, a 
kis kárakatona (Phalacrocorax pygmalus), mely azon
ban hazánknak leginkább a délvidéki nagy mocsárain 
fordul elő és fordult elő a múltban is rengeteg szám
ban ; de az aldunai nagy ősmocsárokban helyenként ma 
is még nagy számmal költ, leginkább gémek és batlák 
társaságában egy ugyanazon telepen.

Ez áprilisban érkézik s szeptemberben és októberben 
vonul el. Fészkét legfeljebb két méter magasan, reketye- 
bokorra rakja a vad mocsár valamely zugában. 5—6 
tojása van, melyeket májusban toj le.

Faji sajátságaira és szokásaira nézve több tekintetben 
eltér a másik fajtól, de a halászatra épp oly kártékony 
madár, mint amaz, kivált ahol fészkelő telepei vannak.

Jóval kisebb az előbbinél, hosszú nyakát és farkát le
számítva, nem nagyobb a csörgőkácsánál. Hossza 54—56 
cm. Színezetre nézve szintén fekete madár, sőt a csőre, 
csupasz torka és lábai is feketék. Igen jellemző, hogy 
fején selyemszerüen finom, fölberzenthető üstököt hord. 
Nyaka és farka hosszú, utóbbi csak 12 tollat számlál. A 
fiatalok szürkés-sárga csőrüek.

Irtásmódjllk. Hogy a kárakatona rendézett halászterü
leten meg nem tűrhető, azt a fönt előadottak után alig 
kell hangsúlyoznom ; de az ellen is minden kigondolható 
módon protestálni kell, hogy halgazdaság szomszédsá
gában valaki kárakatona-koloniát tűrjön meg birtokán, 
mintegy tenyésztve a felette veszedelmes halellenségeket, 
mások tudatos kárára és veszélyére. Eddig ugyan nem 
volt szokásban efélék ellen felszólalni és a törvény sem 
szólt a kárt tévő madarakról, de ma már ezt az ázsiai 
állapotot tűrni tovább nem lehet, és kell, hogy a törvény 
védelmébe vegye ez irányban is a halászat érdekeit.

A kárakatonák legsikeresebben csak lőfegyverrel irt- 
hatók és pedig fészkelő-helyükön, avagy hálótanyáikon 
lesből, mikor ugyanis oda elülés végett behúznak. Külön
ben a kárakatona (kivált a kis faj} húz, mint a kacsa a 
lápról a folyóra (Duna—Tisza) és vissza bizonyos idő
ben, miért is igen célszerű levegő-útvonalai alatt lesben 
állni. Nyílt helyen nem igen lehet ezeket a madarakat 
megközelíteni, mert nagyon vigyázok, szemfülesek, bizal
matlanok és ravaszok. Üldözőjük elől, kint a rónavizeken, 
rendesen a víz alá bukva menekülnek s csak pár száz 
lépésnyire buknak fel ismét; a fán ülők azonban szárnyon 
menekülnek, a magasba kapva fel s ott keringenek is, 
mint a holló, kivált ha telepeiken háborgatják őket. 
Magas helyről, például partról, szikláról: béka módjára 
ugrálnak le s a vízbe vetve magukat, rögtön elbuknak. 

A sík vizeken nagy falkákban kint halászokat be lehet 
ugyan egyszer-kétszer hosszú lőtávolra közelíteni, de gya
koribb háborgatás esetében ne adj’ Isten, hogy puska- 
lövésnyire lehetne hozzájok férkőzni,, mert idejekorán 
szárnyuk szabadjára bízzák magukat. Megjegyzem még, 
hogy telepeikről nem könnyű őket elriasztani, mert ki
választott, a gémekéhez hasonló bűzös fészkelő-helyük
höz igen ragaszkodnak.

Húsa cigánynak való; de a tolla se sokat ér.

Gothard és Takách.
Mintha valami derengene... a sötét, komor felhők — 

melyek a magyar vadászat nembánomság égaljára év
századok óta ráülepedtek — lassanként oszladoznak. A 
nagy tudatlanság misztikus fátyolét avatott kezek emel
getik. Nincs az alatt semmi, csak hókusz-pókusz. Titok
zatos volt mindaddig, amig nem tudtuk, hogy mi van 
alatta. De amikor bebizonyosodott, hogy a nagy titok 
közönséges csalafintaság, megszűnt a bűvereje is.

A magyar vadászat minden egyes ágát, minden mó
dozatát ilyen titokzatos fátyol borította. Évszázadokon 
keresztül szövögették idegen nemzetnek fiai, hogy gyö
nyörködhessenek a mi színvakságunkban. Mi pedig las- 
sankint nemcsak színvakok lettünk, hanem rajongók is. 
Rajongtunk az idegenért, különösen bámultuk a szom
széd sógorék nagy vadászati tudását. Az volt a jó, sőt 
legjobb, amit ők adtak nekünk. Adtak is mindent. Pus
káinknak ők adták meg a „brandt“-ját. Vadászruháink
nak még a legutolsó gombja is az ő nagy szakértelmü
ket dicsérte. Minden magyar vadász az ő hű adófizető
jük volt. Sajnos, még most is elég sokan.

Főuraínk csak az olyan nemes gímre voltak büszkék, 
amelynek családfáját Ausztriából átplántált nagy fa- 
pipáju jáger bácsi számította ki az ő titokzatos vadá
szati tudományának furfangos quintessentiájával. Mert 
hát... annyi éves lett légyen vala az a nemes gím, 
ahány ágat mutata annak szarvai.

Keztyüs kézzel csak amolyan fácán-kakast ejthetett 
el az igazi úr, amelyiknek mamáját a csehországi va
dász dédelgette a fajfenttartás csodálatos dajka-meséivel.

Mindezeket összetett kézzel bámulta a magyar vadász. 
Dehogy is jutott volna eszébe, hogy eltanulja ezt a látszó
lagos titokzatos, de lényegében a legegyszerűbb vadá
szati mesterséget. Minden, de minden idegen volt nálunk. 
Alig egy évtizede, hogy a magyar föld nagy védője, Da
rányi Ignác, volt földmivelésügyi minister figyelme rá
terelődött a magyar vadászattal szoros összefüggésben 
levő erdőőri szakiskolákra. Hamarosan kikerültek a 
mindenféle vadászati szaktudással ellátott erdő és vadá
szati személyzetek. Egy új korszak nyílott meg a vad
tenyésztés terén. Hihetetlen módon fellendült a vad
tenyésztésünk. A vadászat iránt megnyilvánult általános 
nagy érdeklődés új elemeket, friss erőket hozott a fo- 
rurma. A modern érdeklődés felbátorította a régieket is. 
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A vadászat üzleti része iránt is megkezdődött az ér
deklődés. Amilyen mértékben fokozódott a vadtenyésztés, 
épp olyan mértékben fellendült a vadászat üzleti része 
— a vad értékesítése is. E téren nagy haladást jelen
tett a hűtőház keletkezése is. Kifejlődött a vadkereske
delem. A vad húsával élénk kereskedelmet folytatnak 
több önálló és bizományos cégek. Ez a fellendülés rá
terelte a figyelmet a vad húsára, mint közélelmezési 
cikkre is; ennek szociális kihatása már most megnyilvá
nul abban a nagy horderejű intézkedésben, amely a vad 
húsának fogyasztási adóját teljesen megszünteti, amely 
tervezetet már most a közeljövőben, a törvényhozás 
minden kétséget kizárólag szentesíteni fog. Ha már most 
figyelembe vesszük, hogy az ország legrégibb vadász
egyesülete. a Vadászati Védegylet, ezt az intézkedést 
harminc éven keresztül folyton eredmény nélkül kérel
mezte és sürgette, akkor... csakhamar tudatára jöhe
tünk annak is, hogy a vadászat bizony manapság már 
nem csak úri passzió, hanem közgazdaságilag is egy 
fontos tényező lett, ami felett csak úgy hübelebalázs 
módjára, átsiklani nem lehet.

Nem pedig azért, mert e felett már a köz is árgus
szemekkel őrködik. Magyar lett vadászatunk lényegében, 
azzá kell tenni üzletileg is.

A józan ész diktálja azt, hogy ami a miénk, azt első
sorban mi használjuk ki, nem pedig idegenek. Egy nyul- 
bőrrel végig házalni a falukon, az bizony zsidónak való 
mulatság. De ha nekem kétezer nyulbőröm lenne, akkor 
a józan eszem diktálná, hogy keressem fel azt a zsidót, 
aki megvenné az én bőreimet.' De különben nem is 
kellene azt felkeresni, megtudja ő azt idejekorán, ha 
van valami eladó, majd felkeresne ő.

És mégis mit tapasztalunk? Van magyar vadászatunk 
és annak mindenki hasznát látja, csak a magyar nem.

így van ez legelső sorban a vadász élettársánál — a 
puskánál.

Most azonban olyas valamiféle szokatlan, meglepő dolog 
történt, ami érdekességénél fogva is figyelmet érdemel-

Két igazi, vérig vadász, genfiemen, Herényi Qothard 
Sándor és Gyöngyöshalászi Takách Gyula, kiléptek a 
nagy nyilvánosság elé. Tudtára adják mindenkinek, aki
ket illet, hogy: ők szeretik a vadászatot, ismerik annak 
minden csinját-binját nemcsak elméletileg, hanem gya
korlatilag is. Mindkettőnek a neve ismeretes a vadászok 
előtt. Eddig a vadászati szakirodalomban működtek, 
őszintén mondva, önzetlenül és nagy szaktudással.

Most a magyar vadászat üzleti részével is óhajtanak 
foglalkozni. Vadásznak nem szoktak szerencsét kívánni. 
Mi azért mégis, a szokástól eltérőleg, tiszta szívből 
sikert kívánunk a vállalkozásaikhoz. Nemcsak azért, 
mert megérdemlik, hanem azért is, mert úttörők ezen a 
téren s kívánatos lenne, hogy példájukat mások is utá
nozzák. Bizalom kíséri vállalkozásukat, biztosan tudjuk, 
hogy az ő törekvésük is oda irányul, hogy a magyar 
vadászok bizalmára méltók lehessenek.

Gothard Sándort mindenki ismeri, tudják róla, hogy 
a puskát nemcsak nagyon szereti, hanem ismeri is. Mi 
sem természetesebb, mint hogy az ilyen ember szive 
is a puskához vonzódik. Egyszóval: Gothard fegyver
kereskedést nyitott.

Szaktudásával, ismeretével és modern műhelyének a 
berendezésével, valamint előkelő külföldi fegyvergyárak
kal való összeköttetéseinél fogva abba a szerencsés 
helyzetbe jutott, hogy a bizalommal hozzája forduló va
dászoknak olyan fegyvert szállíthat, aminek jóságáról a 
legmesszebbmenő garanciát is nyújt. Mindenféle fegyvert 
szállít, csak osztrák gyártmányút nem; Üzletét „Diana 
fegyver atelier“ Herény (Vasmegye) címén jegyezte be.

Takách Gyuláról is mindenki tudja, hogy: a nagy 
vadat szereti és ismeri. Tudásáról Számos, szakszerűen 
megirott közleményeivel is tanúbizonyságot tett. Mi sem 
természetesebb, mint hogy az ő érdeklődése meg a 
nagy vad felé irányult. Budapesten, Ollői-út 16/B. szám 
alatt vadászgazdasági irodát rendezett be.

Ennek keretében elvállal mindenféle agancsu vad
állomány javítását, fejlesztését, degenerálódást kizáró 
vadaskertek berendezését. Uradalmak élő vagy lelőtt 
vadjainak értékesítését. Bérbeadást, bérbevételt, egyszóval 
mindenféle vadászati ügyekben felajánlja szolgálatait.

Ezek lennének azok a körülmények, amelyekre a ma
gyar vadászok figyelmét felhívni akartuk. Tiszteletre
méltó mindkét vállalkozás. A magyar vadászok teljes 
bizalommal fordulhatnak két ilyen előkelő vállalkozóhoz, 
akiknek nem csak tudásuk, hanem több évtizedes pu
ritán jellemű múltjuk is fényes garanciát nyújt arra 
nézve, hogy megbízóik bizalmával soha visszaélni nem 
fognak.

Az ilyen vállalkozásból igazán a magyar vadászatnak 
lesz legtöbb haszna. (Kő.)

* ’A jV -fi

KÜLÖNFÉLÉK
==t=5>eaES^'

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Krajcsovits Ferenc m. kir. erdőmérnököt Lippáról Vadász
erdőre, Ormós Zsigmond m. kir. erdőmérnököt Vadász
erdőről Herkulesfürdőre (erdőgondnoknak), Köfalnsi 
Győző m. kir. erdőmérnököt Hátszegről Pancsovára (erdő
gondnoknak) helyezte át, Lipcsey László m. kir. erdő
mérnököt pedig Herkulesfürdőről szolgálattételre a veze
tése alatt álló ministerium erdészeti (IB) főosztályába 
rendelte be.

* Olvasóink figyelmébe ! Vettük a következő fel
hívást: M. kir. földmivelésügyi minister. 34,300. IV. 3. 
1912. szám. Az ország rétjei megfelelő gondozás hiá
nyában nem szolgáltatnak kielégítő eredményeket, pedig 
az állattenyésztés fejlesztése érdekében kívánatos, hogy 
a rétek termése okszerű mivelés által jelentékenyen 
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fokoztassék. Szól ez leginkább a száraz, rossz termésű 
rétekre, melyek hozama, feltörés, egy éven át kapás 
növénnyel való beültetése, azután trágyázás és meg
felelő fűmaggal való bevetése által igen jelentékenyen 
emelhető. Felhívom t. Címet, közölje az érdekelt gazda
közönséggel, hogy amennyiben rétjeik javításával, vagy 
karbahozatalával foglalkozni kívánnak és szaktanácsért 
hozzám fordulnak, hajlandó vagyok a szükséges szak
közegeket kiküldeni, kik megfelelő tanácscsal és munka
tervvel szolgálnak. A munkatervek elkészítését és a hely
színi kiszállás költségeit tárcám terhére elvállalom. Buda
pest, 1912. március 5. Gróf Serényi.

* Itt vannak ők. Ez idén korán jöttek. Felsőtárkány- 
ban március hó 3 án lőtték az első szalonkát. Azóta az 
északi vidékeken is már sok hosszúcsőrü került aggatékra.

* Hiúzok — kelepcében. Egy szepesmegyei falucs
kában e télen egy ízben azt észlelték a gazdák, hogy 
szabadon, pásztor nélkül künn járó kecskéik el-eltünnek. 
Egy ízbén láttak is egy állatot, amint a kecskékkel tüle
kedik. Midőn hozzája közeledtek, szembe szállt velük, 
majd a sziklák közé menekült. Egy éjjel a különálló 
korcsma tulajdonosa kecske-mekegésre ébredt. Kisietett 
lakóházából s legnagyobb meglepetésére egy kecske ál
kapcsaiba beharapódzott állatot látott. A keze ügyébe 
akadt lóhereszárító karóval oly szerencsésen ütötte fejbe 
az úgy látsz/k nagyon meglepett s még éhesebb állatot, 
hogy az menten eleresztette a kecskét. Nehány jó ütés 
után az állat kimúlt. Egy hatalmas hiúz volt. így jutott 
a kecskék kárvallott gazdája némi kis kárpótláshoz, a 
hiúzbőr értéke, no meg a bizonyára jó magas lődij révén.

A hiúznak ez a sajátokozta veszedelme különben gya
kori eset. Az éhség sok vakmerő kalandra kényszeríti a 
természeténél fogva amúgy is igen vérengző állatot.

így az Alacsony-Tátra egyik kies erdőgondnokságában 
volt a pagonykezelőnek egy nagy fülesbaglya (Strix bubo), 
melyet vadászati célokra tartogatott. Ez a bagoly a kertjé
ben lakott egy jó tágas nyári pincében, mely a hegy
oldalba volt ásva s tetején egy fakéménnyel ellátva, 
szellőztetés céljából. A pincének egy belső, rácsos s egy 
külső, tömör, jól elzárható ajtaja volt, melyet éjjelre, 
vagy nagy hidegek alkamával mindig csukva tartottak. 
Egy szép reggel a baglyot ki akarták vinni, mint ren
desen, vadászatra, de a bagoly helyett egy szépen kifejlett 
hiúz zöld fényben villogó két szeme meredt a pince hátsó 
sötét zugából a külső ajtót kinyitó, meglepett erdészre. 
Ez a hiúz éjjel a házi kert körül ólálkodván, a hegy
oldalba épített pincetetőre került, melynek szelelőjén által 
a baglyot megszimatolta. Nosza, keresztül préselte magát 
a szűk alkotmányon és leugrott a pincébe s valószínűleg 
csak lecsillapított éhdühe után kezdette a helyzetet ama 
mesebeli rókáéval összehasonlítani, mely jóllakott horpa- 
szokkal nem volt képes többé a kamarából ugyanazon 
szűk úton elszelelni, amelyen át boldogult éhes korában 
hajladozó bordáit a kamarába keresztül beszorította. Ez 
a hiúz pedig még rosszabbul járt, mert a menekülési 

útja nem is a földhöz közel, hanem a menyezeten volt, 
melyhez hozzáférnie többé nem lehetett Bizonyára észre
vette ő ezt bejövéskor, midőn a szelelő alsó végére ért, 
de visszaküzdenie magát többé már nem volt képes s 
így kénytelen volt, vesztére, az ismeretlen mélységbe le
ugrani. Nem is igen jól érezhette ő magát odabent, mert 
a bagolynak csak a fejét rágta el, a többihez már nem 
volt étvágya többé.

Fenyőfa-eladási hirdetmény.
A borsai közbirtokosság Borsa község házá

nál 1912. április bó 18=án d. e. 11 órakor 
tartandó szó- és írásbeli árverésen eladja a csizlai 
Vinyisor-völgyben kijelölt'325’49 kát. hold vágás
területén tövön levő és a hivatalos becslés sze
rint 43546 drb 28318 m3 tisztán kihozható fenyő
szálfát és 27664 drb 2213 m3-re becsült fenyő- 
rudat kitevő fenyőfakészletét.

Becsérték és kikiáltási ár 210,000 korona, 
melyen alól a fakészlet nem adatik el.

Bánatpénz 10,500 korona.
Kellően felszerelt és az árverés megkezdése 

előtt benyújtott zárt írásbeli ajánlatok is elfogad
tatnak.

Feltételes, utó- és távirati ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A vágásterület közvetlenül a tutajozásra be
rendezett Csizla folyó mellett fekszik.

A részletes árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslési adatok dr. Mihályi Flórent 
ügyvéd, máramarosszigeti lakos, közbirtokossági 
elnöknél, Borsa község elöljáróságánál, továbbá 
a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatalnál 
és a felsővispi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők.

Kelt Máramarossziget, 1912. március hó 8-án.
Dr. Mihályi Flórent,

ügyvéd, kb. elnök.

Isk. amerikai

kőris-csemete eladás.
20,000 drb 30—60 cm., ezre 20 K,
11,300 „ 100—160 „ „ 35 „
3,500 „ 160—200 „ „ 40 „
4,300 „ 200—260 „ „ 50 „

Csomagolva és vasúti állomásra szállítva.

Főhercegi erdőgondnokság
Bellyén.
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Biharvármegye közig, érd, bizottságától. 
1480—1912. kb. szám.

Árverési hirdetmény.
Biharvármegye közig, erdészeti bizottságának 

megbízásából közhírré teszem, hogy Biharvár
megye belényesi járásában fekvő Kőröstárkány 
község volt úrbéreseinek tulajdonát képező erdő
ből 115758/1911. F. M. sz. rendelet (7194/1911. 
kb. sz. közigazgatási erdészeti bizottsági határo
zattal) kihasználásra engedélyezett 155.0 k. hold 
területen található, hivatalos becslés szerint 38929 
drb kocsánytalan tölgy, csertölgy és bükkfa, 
6349 m3 kocsánytalan tölgy műfa és 4987 m3 
kocsánytalan tölgy, csertölgy és bükk tűzifa 
fatömege egészben tövön 1912. évi április hó 
10-én d. e. II órakor Kőröstárkány község
házánál zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen becsáron felül el fog 
adatni.

Az árverés tárgyát képezik ;
1. Kocsánytalan tölgyből a 10—24 cm. vastag 

mellm. átm 12544 drb 1314 m3 mű, 706 m3 
tűzifa;

26—34 cm. vastag mellm. átm. 7214 drb 
3317 m3 mű, 590 m3 tűzifa;

36—44 cm. vastag mellm. átm. 1256 drb 
1034 m3 mű, 184 m3 tűzifa;

46 — 66 cm. vastag mellm. átm. 455 drb 683 
m3 mű, 146 m3 tűzifa.

2. Csertölgyből: 10—44 cm. vast, mellm. 
átm. 7011 drb. 1301 m3 tűzifa.

3. Bükkfából: 10—88 cm. vast, mellm. átm. 
10449 drb. 2060 m3 tűzifa.

Összesen: 38929 drb., 6349 m3 műfa, 4987 
m3 tűzifa.

A hivatalosan megállapított becsérték, mint 
kikiáltási ár 100000 (egyszázezer) korona, bánat
pénz 10000 korona.

Szabályszerüleg kiállított és 10 % bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
előtti napokon, legkésőbb pedig az árverés nap
ján d. e. 10 óráig az árverelő bizottság előadó
jához (Vármegyeház, alispáni hivatal 1. sz. 
szoba) nyújtandók be. Szabálytalan és hiányo
san felszerelt utó- és távirati, nemkülönben 
becsáron aluli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 
adatok a belényesi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és a nagyváradi m. kir. állami erdőhiva
talnál, valamint a kőröstárkányi úrbéres birtokos
sági elnöknél hivatalos órákban megtekinthetők.

Nagyvárad, 1912. évi március hó 8-án.
Dr. Gerlán Gábor s. k. 

várm. aljegyző.

Ad 618—1909. szám.

Árverési hirdetmény.
(Juharfa-eladás.)

A kispataki volt úrbéresek Kispatakon (Mára- 
marosmegye) a községházán 1912. évi április 
hó 14. napján d. e. II órakor tartandó 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladják a nagyméltóságu m. 
kir. földmivelésügyi Ministeriumnak 115502/908 
számú magas rendeletével eladásra engedélye
zett, bélyegzéssel és számmal kijelölt 779 drb 
30 cm. mellmagasságu átmérőnél vastagabb 
juharfa törzset.

A fakészlet hivatalos becslés szerint 779 drb 
törzs 862 m3 tisztán kihozható műfatartalommal; 
kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becs
érték 10,000 K, a bánatpénz 1000 K.

A feltételektől eltérő, avagy távirati és utó
ajánlatok figyelembe nem vétetnek, a fakészlet 
becsértéken alul nem adatik el.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a máramarosszigeti m. kir. ál
lami erdőhivatalnál, az ökörmezői m. kir. járási 
erdőgondnokságnál és az eladó úrbéres birto
kosság alulírott elnökénél.

Kispatak, 1912. évi február 10.
Popovics Vaszily

urb. elnök.

Sorfák utak mellé
kanadai és pyramis 
:: (jegenye) nyár, :: 
3 méternél magasabb. 
Egészséges, egyenes 
növésű. ::: Kapható:

Főhercegi erdőgondnokság
Tökös-puszta, u. p. Bellye, Baranyamegye.
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1912. évi 805. sz.

Tölgyhaszonfa eladás
kitermelt állapotban.

A tótsóvári m. kir. erdőhivatal diósgyőri uradalmához tartozó parasznyai, szentléleki, ujhutai 
és mocsolyástelepi m. kir. erdőgondnokságok kerületében az alább feltüntetett és kitermelt álla
potban az erdei rakhelyeken fekvő tölgy haszonfa-rönkök zárt írásbeli ajánlatok útján, a következő 
csoportosítás mellett kerül eladásra:

lá
si c

so
po

rt
a

Az erdő
gondnokság 

meg-

Az erdőrész Az eladásra bocsátott faanyag-

Bánat

pénz Megjegyzés
Gazdasági terv 

jelzése meg- ! mennyisége
Kikiáltási 

ár
w E nevezése

erdő- j 
részlet

nevezései

<
g- v. tag

drb m8 K f korona

1 ■ ' Parasznya
"r

6 13 Egresvölgy Tölgy- 
ihaszonfa 1090 640.01 10086 66 1010 ) Vasúti álló-

\ más Sajó-
\ szentpéter2 ! C-

14
14

45)
49 j Nyilász 781 307.13 4104 19 410 i

3 Szentlélek A. 1
1

12j
13f Lencséstó , 332 317.86 5460 96 550

4 1
1

15|
16j| 428 382.48 6146 80 620 Miskolc 

vagy Diós

5 Ujhuta 3 12 1 Nagysom | 580 183.72 2763 32 280
győr vas

gyár

6
i

27 12 Hangyás 785 310.23 3602 93 360

7 Mocsolyástelep B. 1 5 Somosbérc 1093 668.17 9795 31 980 Mezőkeresztes 
Mezőnyárad

8 11 28 Nagylejtő 1055 700.77 11580 68 1160 U. a.,v. Diós- 
I győr vasgyár

Összesen 6144 3510.37 53540 85 . 5370
L-J

Az ajánlatok, melyek 1912. évi március hó 31. napjának déli 12 órájáig nyújtandók be 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, folyó évi április hó 1-én délelőtt 10 órakor fognak ugyanott 
nyilvánosan felbontatni.

Ajánlatok minden egyes csoportra külön-külön, vagy az összes csoportokra együttesen is 
tehetők.

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a tótsóvári kincstári erdőhiva
talnál, valamint az elősorolt kir. erdőgondnokságoknál beszerezhetők.

Tótsóvár, 1912. évi március hó 4-én.

M. kir. kincstári erdöhivatal.
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A kőrösmezői volt úrbéresek elnökétől.

2.
1912.

urb. ein. szám.

r

Árverési hirdetmény.
A kőrösmezői volt úrbéres birtokosság 1912. évi április hó 15-éll (1. e. 10 órakor Kőrös

mező községházánál tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árveré
sen eladja a 117513 -1909. számú F. M. rendelettel jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv 
szerint 1909—1912. évekre engedélyezett, a szerződéshez fűzendő térképen feltüntetett s a ter
mészetben a rahói m. kir. járási erdőgondnokság bélyegzőjével lebélyegzett fákkal határolt alábbi 
kimutatásban foglalt vágásterületeken tövön található fenyőfa-készletet:

Az erdőrész

V
ág
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so

ro
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t
:ta

g

j Te
rü

le
t

A vágás területén tövön található
Összes becs
érték, mint 

kikiáltási ár

Bá
na

tp
én

z

neve

fenyőszálfa fenyő selejtes fa fenyő evező rúd

száma becsértéke szám műfa | becsértéke szám becsértéke

ő k. h. drb m3 ! K f drb m3 ! K f drb K f K f K

1 Fegyircsek II. 16 9-43 1481 1160, 9228 10 24 23 78 77 301 150 50 9457 37 946

2 Repegő III. 6 20-15 5131 4007' 29306 60 35 12 46 38 449 224 50 29577 48 2958

3 Pletováti IV. 19 16-43 3781 17421 8904 02 43 28 82 44 423 211 50 9197 96' 920

46-01 10393 6909 47438 72 102 63 207

____

59 1173 586 50 48232 81 4824

A fakészlet eladása fenti erdőrészletenkint külön-külön s együttesen is meg fog kiséreltetni 
s az eredményhez képest a legkedvezőbb fog elfogadtatni.

Az árverési feltételek 6. pontja értelmében kiállított zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdéséig nyújtandók be a birtokosság elnökéhez.

Feltételes, távirati és utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési feltételek, valamint a részletes becslési munkálat alulírott birtokossági elnöknél 

és a rahói m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Rahó (Máramarosmegye), 1912. február hó 25-én.

ifj. Tivadar István
a v. urb. elnöke.
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788—1912. sz.

Pályázati hirdetmény.
A lippai.m. kir. főerdőhivatal kerületében meg

üresedett egy (1) I-ső osztályú erdészeti altiszti, 
előléptetés esetén egy (1) 11-od osztályú erdészeti 
altiszti, esetleg egy (1) I-ső vagy Il-od osztályú 
erdőlegényi vagy segéderdőőri állásra az állo- 
mányszerü illetményekkel pályázat nyíttatik.

Az 1. osztályú altiszti állás javadalmazása: 
évi- 800 korona fizetés, 200 korona személyi 
pótlék, a II. osztályú altiszti állás javadalmazása: 
évi 600 korona fizetés, 100 korona személyi 
pótlék, továbbá természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér, valamint az egyéb 
rendszeresített mellékilletmények.

Az I. osztályú erdőlegényi vagy segéderdő
őri állás javadalmazása évi 700 korona, a II. 
osztályú erdőlegényi vagy segéderdőőri állás 
javadalmazása pedig évi 600 korona szegődmény- 
dij, továbbá természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában a törvényszerű lakbér és egyéb rend
szeresített mellékilletmények.

Az ezen állásokra pályázók felhívatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ban követelt 
szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók ezen felül ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és 
hallóképességüket, kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 

kiállított bizonyítvánnyal, továbbá életkorukról 
és illetékességükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal, végül pedig eddigi szolgálatukat és annak 
eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és írásban való teljes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényüket elöljáró hatóságaik, esetleg az 
illető járás politikai hatósága útján 1912. évi 
április hó 15-ig alólirott m. kir. főerdőhivatalnál 
nyújtsák be.

Az erdőlegényi és segéderdőőri állásokért pályá
zók nőtlenségi állapotukat is kimutatni tartoznak.

Lippa, 1912. évi február hó 28-án.
M. kir. Főerdőhivatal.

Értesítem t. vevőimet, hogy a 1

JURA-FEGYVEROLAJ
laboratóriumot ABONY-ba 
(Pest megye) helyeztem át.

„ Jura-Fegy verolaj.“
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá / v 

„Jura-Foncsorozó“ 
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budapesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quirsfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin. Nagyvárad és 
Pécs: Ladányi József uraknál és a „Jura-fegyver- 
olaj“ laboratóriumban: Abony, Pest megye.

Ara egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f. 

I •.• Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K.
. ==<) 

Fenyő-csemete eladás. 
Főméltóságu gróf Pappenheim Sigfriedné 

mezőfényi uradalmában 270000 fekete és 160000 
erdei fenyő-csemete eladó. A csemeték igen 
szépek, 3 és 4 évesek.

Ara csomagolással és vasútra szállítással a 
fekete fenyőnek 10, az erdei fenyőnek 8 korona 
ezrenként. Megkeresések Romándi Géza fő
vadászhoz Mezőfény (Szatmármegye) inté- 
zendők.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABANYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs:
Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Ä fenyőgyanta-nyerés.
Irta Hathalmi Gabnay Ferenc.

Dr. Augusztin Béla ezen tárgyról kétszer érte
kezett a kir. magy. természettudományi társulat 
növénytani szakosztályában, ahol egyedül én 
képviselem az erdészeti szakot s azért talán 
nem lesz érdektelen közölni azt, hogy mit mon
dott ő és mire terjeszkedtem ki én.

Szerinte a fenyőgyanta mint terpentin, terpentin
olaj s kolofonium nagyon értékes nyerstermék, 
melyet sokféle iparágban dolgoznak fel. Tű
levelűek terméke ez, mely azok ép példányai
nál is meglevő schizogén sejtközötti járataiban 
található. Ezen járatok a kéregben nagyobbak, 
mint a fatestben s a gyanta csakis ezekben 
fordul elő, a környező sejtekben nyomát sem 
találni, bár nyilvánvaló, hogy csakis ezek szol
gáltathatják az ezen váladékhoz szükséges anya
got. A tűlevelű törzsének megsértésével ez a 
váladék tartójának megnyíltával kiömlik, a seb 
felületét elborítja s ily módon megvédi a káros 
külső behatásoktól. Ilyenkor a meglevő schizogén 
sejtközötti járatok lysigén módon szaporodnak, 
miáltal a gyantaképződés és folyás nagy mérté
ket ölthet, különösen akkor, ha a sebről a rajta 
levő gyantát eltávolítjuk.

Erre az előadás végén azt jegyeztem meg, 
hogy én a gyantaképződést sejt-elváltozásnak, 
sejtroncsolás eredményének tartom épen úgy, 
mint a gennyt az állatvilágban azzal a lényeges 
különbséggel, hogy gyanta mindig van ép törzs
ben is, mig genny csakis sebesülésnél, sőt még 
jól kezelt „folytonossági hiánynál“ sem képződik 
okvetetlenül, ez azonban csakis az állati szer

vezet magasabb s tökéletesebb kifejlődése, mel
lett bizonyít, a dolog lényegén azonban nem 
változtat, mert itt is, ott is az érintetlen sejtben 
nyoma sincsen a gyantának, illetőleg a genny
nek s megsebesülésnél mégis határtalanul na
gyobb mennyiségű gyanta képződik, mint a 
mennyi az illető törzs egész készletének több
szöröse Ez a nézetem visszhangra is, ellenke
zésre is talált, s eldöntetlen maradt, mert itt is 
csak a kísérletek sora dönthet végérvényesen.

Dr. Augusztin Béla előadását folytatván, meg
állapítja, hogy a felfogott terpentin legnagyobb 
részben szabad gyantasavakból áll, amelyek a 
gyanta-termelésre, „gyantázás"-ra. felhasznált 
fenyőfajok szerint változnak. így az amerikai 
terpentinben az abietinsav, a franciában a 
pimarsav fordul elő, amelyek izomer-vegyületek. 
A terpentinekben előforduló vegyületek saját
sága, hogy sokszor amorfok és ezen sajátságu
kat szívósan megtartják. Ezért olyan becsesek 
a lakk- és festékiparban, mert olyan vegyületek, 
amelyek könnyen kikristályosodnak, nem alkal
masak egyenletesen fényes s nem változó felü
letek, bevonatok készítésére.

Az ipar felhasználta terpentin legnagyobb 
mennyiségét ez idő szerint Amerika és Francia
ország szállítják, kisebb mennyiségeket más 
államok is hoznak piacra.

A legjelentősebb termőhelyek egyike Francia
ország, amennyiben jelenleg ott nyerik a ter
pentint a leghelyesebb módon. Franciaország 
délnyugati részének tengermellékét a „Landes“ 
nevű terület képezi. Ez azelőtt majdnem lakatlan 
volt, egyrészt azért, mert a tenger homokzáto
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nyai, a „Düne“-k a partoktól a terület belsejébe 
terjedtek és sivár homokkal egész falvakat te
mettek el, másrészt meg azért, mivel a terület 
többi részei sem voltak termékenyek, sőt olyan 
alacsonyan fekszenek a tenger színe fölött, hogy 
a foiyók folyása csak igen lassú volt s vizük 
stagnálása folytán egész vidékek elmocsarasod- 
tak. Ezért már a XVII-ik században is Bayonne 
város lakói fenyőerdők ültetésével kísérelték meg 
a pusztító Dünék feltartóztatását. Ez azonban 
csak egy évszázad múlva, tehát a XVIII. század 
végén sikerült, amidőn a tengerparton ilyen
formán már 88,071 hektárt ültettek be a tenger
parti fenyővel, a Pinus maritimával. 1857-ben 
rend eletet bocsátott ki a francia kormány, mely
ben a „Landes“ községeit arra kötelezi, hogy a 
területet csatornázással s a Pinus maritima ül
tetésével javítsák meg. A községek példáit magá
nosok is követték, úgy, hogy mai napon azon 
a területen, amelyet a tengerpart, a Garonne, 
Ciron és Adour folyók fognak be, körülbelül 
800,000 hektár van Pinus maritimával beültetve. 
Ezen fenyvesekből kerül a francia terpentin 
piacra. A befásitandó területet vagy vetés- vagy 
ültetéssel erdősítik be. Már a negyedik évben 
kezdik az ültetés ritkítását olyformán, hogy az 
elmaradt, de még el nem nyomott csemetéket 
gumóstól ássák ki s új területek fásítására hasz
nálják fel. A nyolcadik évtől kezdve már nem 
ritkítanak, csak az alsó ágakat vágják le s csak 
a legfelsőket hagyják meg. A „gyantázást“, 
vagyis gyanta-termelést a tizenötödik évben kez
dik s rendszerint negyvenöt éven át folytatják, 
amikor azután ezeket a fákat kivágják. De ilyen 
hosszú időn át a fák csak egy részét hagyják 
meg, a többieket fokozatosan kivágják, hogy 
helyükbe csemetéket ültethessenek, úgy, hogy 
a terület sohase legyen tar s mindég legyen 
rajta gyantatermő egyed.

Jelenleg a gyantát majdnem kizárólag Hugnes 
kipróbált és bevált módszere szerint nyerik. 
Rendszerint a fának az uralkodó széllel ellen
tétes oldalán kezdik meg a gyanta-termelést s 
februárban a fatörzsnek ezen az oldalán, a föld 
felett nehány arasznyira a kérget egy éles kapa- 
róval lehántják s csak egy vékony réteget hagy
nak meg belőle. Március első napjaiban a mun

kás az első sebhelyet ejti olyan formán, hogy a 
lekopasztott helyen egy 4 cm. hosszú, 9 cm. 
széles és 1 cm. vastag darabot vág ki a fából. 
A seb alatt egy bevágást eszközöl, amelybe egy 
meggörbített bádogdarabkát helyez, alája pedig 
egy bevert szegre a gyanta felfogására való 
agyagedényt akasztja. Hogy az összegyűlő gyanta 
az esővíztől és portól be ne piszkolódjék, sok 
helyen egy sajátságos lyukas fedőt alkalmaznak 
az edényeken. A megsebzés után megindul a 
gyantafolyás és a kifolyt gyantát a bádogdarabka 
az agyagedénybe vezeti, amelynek alján a lágy 
terpentin (gémmé molle) gyűl össze, mig a seb
helyen a keményebb terpentin (gallipot Barras) 
marad. A sebhelyet azonban időközönként 
nagyobbítani kell; még pedig márciustól májusig 
hetenként, júniustól augusztus végéig kétheten
ként háromszor, szeptembertől október közepéig 
ismét hetenként egy-két cm. szélességben fel
felé megnagyobbítják a sebet. Hogy a gyanta a 
seb közepén folyjon le az edénybe, időközön
ként ferde bemetszéseket tesznek a sebben és 
ezekbe fadarabkákat helyeznek el. Minden két- 
három hétben az agyagedények tartalmát egy 
bádogkannába öntik. Kétszer évenként, június
ban és novemberben a sebhelyről leszedik a 
megszáradt gyantát, amennyiben azt éles vas- 
kaparóval a földre terített s a törzshöz szorított 
ponyvára kaparják le. Az első évben a seb 
hossza 65 cm. hosszúságot ér el. A következő 
évben a sebet tovább felfelé hosszabítják meg, 
de az agyagedényt az új seb aljára helyezik. 
A sebhelyet rendszerint 3—4 éven át évenként 
75 cm.-rel hosszabbítják meg felfelé, azután a 
fát két-három évig pihenni hagyják, utána pedig 
az első sebtől jobbra a fa kerületének egy 
harmadával tovább kezdik a második sebet. A 
harmadik sebhelyet megint tovább egy harmad
dal, az azutániakat pedig mindig két-két régi 
sebhely között kezdik s mindegyiket négy-öt 
éven át felfelé évenként 75 cm.-rel meghosz- 
szabbítják. Ilyeténképen 45 éven át nyolc seb
helyet ejtenek a fán, de egyszerre csak egyet, 
legfeljebb abban az évben, amikor a fa vágás 
alá kerül, többet.

Mivel a fa nagyobb sebzésre több gyantát 
szolgáltat, a munkások gyakran kísértésbe es- 
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nek, hogy mélyebb sebbel több gyantát nyerje
nek, ez azonban megárt a fának. Azért az állam 
szigorúan ellenőrzi bérlőinél a gyantatermelést 
s azokat, akik az előírtnál nagyobb vagy csak 
1 cm.-nél mélyebb sebet ejtenek, súlyosan meg
bünteti, de még azokat is, akik az előirt mérté
ken alul maradnak.

Franciaországban a nyers terpentint rend- 
.szerint átpárologtatják s az erdők közelében 
levő községekben és városokban feldolgozzák. 
A termékek fő kereskedelmi helye Dax és 
Bordeaux. Évenként átlag 20 millió kg. terpentin
olajat és 60 millió kg. kolofoniumot és egyéb 
gyantaterméket nyernek. De ezenkívül nagy 
mennyiségű fát is visznek ki, amint Oesterle 
gondos tanulmányából tudjuk, úgy, hogy mai 
nap Franciaország eme részén, ahol azelőtt az 
óriási mocsaras területeken csak gyéren lehetett 
eSy-egy beteges pásztorra találni: virágzó jó
módú községek és városok keletkeztek, ahol 
közmondást képez: „Qui apinapain“: akinek 
fenyője van, kenyere van. Ez leginkább az 
állami bérlőkre és az erdőtulajdonosokra vonat
kozik, mert a magánerdőkben dolgozó munká
soknak már nem jut annyi, mivel a termelt 
terpentinért kapott árt kénytelenek megosztani 
az erdőbirtokossal. Egy munkás 7—8000 törzset, 
illetőleg sebhelyet képes ellátni, egy-egy sebhely 
évenként 2—2 Va kg. terpentint termel s így 
egy munkás nyolc havi gyantatermelés alatt 
6—700 frankot keres.

Hát biz ez nem is olyan sok, mert havonta 
80 frankot vagyis 72 koronát tesz ki.

Dr. Augusztin Béla a francia viszonyok ismer
tetése után áttért a hazaiakra, mert Tisza és 
Baaber tanulmányaiból meggyőződött arról, hogy 
Magyarországba évente két, sőt a tavalyi 
statisztika szerint ennek majdnem kétszeresét, 
vagyis három és fél millió koronánál is 
nagyobb értékű terpentin termékeket hoznak 
be külföldről. Egyik gyógyszerészhallgatójával 
azután összeállította a magyarországi íenyőfajok 
statisztikáját s ennek térképét is megrajzoltatta, 
amelyet minden szakember amúgy is ismér. A 
térkép magyarázatába bocsátkozván, előadja, 
hogy külföldön leginkább a Pinus-féléken ter
melnek gyantát. Nálunk a Pinus silvestris a 

dunántúli megyékben, elsősorban Vasmegyében, 
azután a Dunán innen Pozsony, Nyitra és Tren- 
csén megyékben mindössze 300,000 holdnyi 
területen fordul elő, a Pinus nigra s nem aus- 
triaea, vagyis a fekete fenyő, pedig szóra sem 
érdemes, mert alig 2000 holdnyi területet borít. 
De a Pinus silvestrisről való gyantát is csak 
egy helyről, Szkitsák privigyei gyógyszerész útján 
bírta beszerezni s így arra következtet, hogy 
az erdei fenyőt „nálunk sehol sem gyantázzák. “ 
A gyanta szép fehér és sárgás darabokban 
került hozzá, amik közé sok kéregrész vegyült, 
mivel a fát csak egyszer sebezték meg s így 
csak annyi gyanta folyt ki, míg a sebfelület el 
lett zárva s illő olajának nagy részét is azért 
veszítette el, mivel a gyanta a fa törzsén szá
radt meg.

Az erdei fenyőnél sokkal gyakoribb nálunk 
a lúcfenyő, a Picea excelse. Több mint két 
millió katasztrális holdat foglal el, hogy hol s 
merre, azt úgy is tudjuk. Az irodalomban a lúc- 
fenyőn való gyantatermelésre kevés adatot talált. 
Tschirch híres gyantabibliájában*  főképen a 
Jura-terpentint említi, mint olyat, amelyet a lúc- 
fenyőből nyernek, de ez a fa a Svájcban és 
Németországban aránylag csak kevés gyantát 
szolgáltat, azért rendszeresen s nagyobb mér
tékben nem is használják fel arra Mivel azon 
bán már Tschirch is megemlékezik s meg is 
vizsgálta az erdélyi terpentint, melyet tiszta álla
potban jó minőségűnek tart, azért dr. Augusztin 
Béla a külföldi kedvezőtlen kimutatások dacára 
is érdemesnek tartotta azt, hogy a hazai lúc- 
fenyők gyantatermelő képességeivel foglalkozzék. 
Az első efféle gyantát a gyalui havasokból kapta ; 
ezt az ottani falvak lakossága a fák esetleges 
sérülésein gyűjti össze, állítólag forró vízben 
összeolvasztja s a fenyő kérgéből vesszőkkel ösz- 
szefúzött ismeretes tokokba töltik s úgy hozzák 
forgalomba mint füstölőt. Rendszerint erdélyi 
dézsakereskedők árusítják darabját 6—10 fillérért. 
Használatkor parazsat tesznek a tetejébe s úgy 
hordják körül a szobában. Alsó- és Felső-Vidra 
községekből valókat vásárolt össze s Tisza 
Ödönnel megvizsgálták s megállapították, hogy 
egy-egy tok 60—70 gramm súlyú s 30—40 

* „Die Harze und die Harzbehälter." II. Auflage.
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gramm gyantát tartalmaz, sok lúcfenyőtű, kéreg 
s más tisztátalansággal kevert. Azután a gyalui 
havasokkal szomszédos Biharhegység iránt érdek
lődött, ahonnan Zoltán Erzsébet gyógyszerész
kisasszony révén vagy tiz kilogramm gyantát 
kapott. Ott nem gyűjtik rendszeresen, hanem 
csak az ő kérésére szedték össze, épen úgy, 
mint a fogarasmegyei Zernyesten sem, ahon
nan Náni János gyógyszerészhallgató igen szép, 
fehér, illatos gyantát egy 550 gramm súlyú 
fenyőkéregtokban küldött neki. Ott néha mégis 
igen sajátságos módon termelnek gyantát, ameny- 
nyiben pusztuló félben lévő bélkorhadt vén fák
ban körülbelül embermagasságban egy jókora 
üreget vájnak, abba rőzsét raknak s azt meg
gyújtják, úgy, hogy a törzs felső része is meg- 
gyúlad és lassan elég, a gyanta pedig meg
olvad s nagy mennyiségben ömlik le a fáról, 
amelyet azután kéregtokokban, esetleg másképen 
is felfognak.

A gyantatermeléls ezen módját még dr. 
Augusztin Béla is károsnak és veszedelmesnek 
tartja, mert az egész erdőt is felgyújthatják így.

A negyedik fenyőgyanta-mintát Máramaros 
megyéből Moyes János gyógyszerészhallgató 
Tisza-Bogdányról küldötte. Ez egy vastag, körül
belül 80 éves törzset haránt irányban két arasz
nyi hosszúságban bemetszett és a kérget 4 cm. 
hosszúságban visszahajtotta, a fatest felületét 
pedig kissé lekaparta. Az eredmény meglepte, 
mert junius havában két hét alatt félkilogramm 
gyantát kapott.

Dr. Augusztin Béla ezen próbákból meggyő
ződést szerzett aziránt, hogy hazánkban a luc
fenyő is alkalmas a gyantanyerésre. Ezt leg
először az éghajlattal magyarázta, mert hiszen 
sok olyan eset ismeretes, amidőn egy és ugyan
azon növény különböző vidékeken más-más 
terméket szolgáltat. így a peru- és tolubalzsam 
is egyazon növénytől származik, s az indiai s 
a mi kenderünk között sem lehet botánikai 
különbséget felállítani s mégis csak az indiai 
termi meg a bódító haschisch-t s nem a mienk is.

Dr. Simonkai Lajos figyelmeztette dr. Augusz
tin Bélát, hogy Magyarország északi és keleti 
részeiben nem ugyanaz a Picea excelsa terem, 
mint a Jurában és Európa nyugoti részeiben, 

ahonnan az eddigi kedvezőtlen eredmények 
származtak. Erre a gyantatermelésre felhasznált 
lúcfenyők gályáit és tobozait gyűjtötték össze 
s ezekből megállapították, hogy azok a Picea 
excelsa egy fajváltozatát képezik, a Picea mon
tana Schur., melyet Simonkai hazánk keleti 
részén mindenütt látott és gyűjtött. Ez a mi 
éghajlatunk alatt bő gyantatartalommal bír. Amint 
már az eddigi eredményekből is látni, nálunk 
a gyanta-ipar meghonosítása könnyen járna és 
célszerű volna, mert amint már mondva volt, 
az évi bevitel több mint három és fél millió 
koronára rúg.

Erre azt adtam elő, hogy elébb meg kellene 
arról győződni, hogy nem sokkal többre rúg-e 
az a kár, amit a faanyagban okoz ez a gyanta
termelés, mert a lúcfenyő a mi legértékesebb 
fafajunk, melynek kilója hangfenékfa alakjában 
egy koronánál is többe kerül. Kényes, érzékeny 
egy fafaj, mely azt a kínzást nemcsak a tömeg
gyarapodás apadásával, hanem a minőség át
szállásával is megtorolná. Arról meg nem is 
akarok beszélni, hogyan nézhetné azt a seb
zéssel való nyomorítást az a szakember, akit 
már az is izgat, ha itt-ott egy sebhelyet lát, 
amelyet a hazatérő munkások egyikének fejszéje 
csintalanságból csapott a fatörzsbe S azt a sok 
idegen embert sem fogják az erdőben tűrni.

S mikor azután megkérdeztek, hogy hát az 
erdészek miért olyan türelmetlen, olyan meg
rögzött konzervatív emberek, akik minden hala
dás elől elzárkóznak, megmondtam, hogy ez a 
reakció elméletén alapszik. Mert az 1879. évi 
XXXI. t.-cikk életbe lépése előtt borura-derüre 
pusztították az erdőt: a Csákiék szalmája volt, 
amelyből mindenki vitt s ez az akció szülte 
azután azt a reakciót, hogy a törvény erőre 
emelkedése után minden erdőt elzártak min
denki elől, még a birtokost sem engedték be, 
30 évi elő- s ugyanannyi utótilalmat szabtak 
meg olyan erdőrészre is, amelyet tarra vágni 
s mesterségesen beültetni szándékoztak; vagyis 
már 30 évvel előbb, mielőtt egy bizonyos erdő
rész levágásra került, nem engedték azt legel
tetni, hogy „előserdény“ vagyis fiatal egyedek 
keletkezhessenek, amelyek majd a kivágni való 
öregek helyét lesznek hivatva elfoglalni s a 
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vágás után megint 30 évig nem engedtek ott 
legeltetni, hogy a mesterséges ültetéssel kiegé
szített kultúra kellően felcseperedjék s megerő
södjék, mig koronájának még legalsóbb ágai is 
az akkori műszaki kifejezés szerint: „a marha 
szája alól kinőtt.“

Azután nemcsak a vágásokat, hanem minden
féle gazdasági tisztás területet is beültettek, még 
ha a legjobb kaszáló volt is. De hát azóta kezd
ték belátni azt, hogy a legeltetés nem mindég 
kárára, hanem okkal-móddal hasznára is van a 
kultúrának, így a szászsebesi kerületben a cseme
ték sorai között levő buja fűtermést juhokkal 
legeltetik, hogy a nagy hó azt a csemetékre ne 
nyomhassa, mert az még akkor is rajta marad 
s tovább elnyomja, mikor a hó már régen el
olvadt. Persze száraz időben kevés számú állat 
fenyőültetésben tesz csak jót, mert ennek a tűit 
nem bántja addig, amig fűvel lakhatik jól. A 
szénatermő tisztásokat pedig még sokkal hama
rább kezdték megbecsülni, mint a fuvarerő 
nélkülözhetetlen tényezőjét. A haladást pedig 
csak azért veszik be olyan mérsékelten, mert 
az rendesen mindég az erdő állományának ron
gálásával s csökkentésével jár. A jelen esetben 
is esetleg húsz év kellene, míg határozott szám
beli adatokat lehetne beszerezni arra nézve, 
hogy árt-e a gyantatermelés a lúcfenyőnek és 
ha, ami több mint bizonyos hogy árt, akkor 
mennyiségileg és minőségileg az eladási egységre 
vonatkoztatva, pénzben kifejezve mennyi az a 
kár s mennyi az a haszon, amelyet a gyanta
termelés hozott. Ennek megállapítása az erdé
szeti kísérletügy feladata volna. Vagy 20 holdnyi 
legmagasabb korfokozatbeli lúcfenyvest, vagyis 
egy ember által ellátható területet kellene gyanta
termelés alá bocsátani, mellette ugyanakkora terü
letű s hasonló korú és zárlatu lúcfenyvest, mint 
ellenőrző területet kijelölve s mindkettőt húsz 
év múlva egyszerre levágni. Akkor osztályozás 
s értékesítés után mennyiségtanilag, tehát min
den vitát kizáró módon meg lehetne tudni azt, 
hogy a 20 év alatt befolyt gyantatermelési jöve
delem milyen arányban áll a próbaterület érték
csökkenéséhez.

Az erdei fenyő nem olyan kényes s nem is 
°lyan értékes fafaj, mint a lúcfenyő s talán 

még több gyantát is szolgáltat mint az utóbbi 
s így azt már fiatalabb korában lehetne gyanta
nyerés alá fogni, de a lúcfenyőt még kísérlet
képen is csak a legmagasabb korfokban merem 
ajánlani azért, mert akkor a sekély sebek maguk 
a fa műszaki használhatóságát nem gátolják. 
Azt ajánlom tehát az illetékes köröknek, hogy 
az elébb vázolt alapon a gyantatermelést is 
vegyék be az erdészeti kísérletek sorába, ezzel 
azt nyerjük, hogy nem nevezhetnek minket 
joggal elfogult embereknek s az erdészeti tudo
mány is sok új adattal gazdagodnék, megtudnók 
azután határozottan s számokkal kifejezni, hogy 
árt-e a gyantatermelés s mekkora kárt okoz 
mennyiségileg és minőségileg anyagban s pénz
ben s mennyi ezzel szemben a gyantatermelés 
jövedelme.

Nem is kellene húsz évig sem várni, hanem 
évről-évre lehetne mindég 10—10 törzset úgy 
a gyantatermelési, mint az ellenőrzési területen 
dönteni, felmérni s szilárdsági s egyéb próbák
nak alávetni, úgy hogy már jóval a 20 év letelte, 
vagyis a tarvágás előtt is tájékoztatva volnánk 
az eredményről s biztos számadatokkal támo
gathatnék eljárásunkat akár pro, akár contra.

Fenyőfélék telepítése bükk-fiatalosokban.
Irta Díváid Béla.

Az „Allgemeine Forst- und Jagdzeitung“-ban olvassuk, 
hogy a Hersfeldben megtartott XXII. hesseni erdészeti 
gyűlésen, a fenti kérdésre Leyendeker Hilders kir. fő
erdész a következőkben számolt be:

Azon körülménynél fogva, hogy a bükkfa-állományok 
értéke jóval hátra marad egyéb fanemekhez viszonyítva, 
továbbá azon körülmény, hogy a bükk a maga termő
helyén más fanemet alig tűr el, önkénytelenül is azt a 
kérdést involválja maga után, hogy mikor és hogy 
telepítsünk bükk-fiatalosokba fenyőféléket ?

Ha a jövedelmezőséget vesszük figyelembe — mondja 
előadó — ott, hol a bükkfa-állományok fentartása a 
jövőre való tekintettel úgy is kétséges, vagy ahol a 
bükk-ujúlat nem biztató, ott az átalakítás fenyőfa-állo
mánnyá megindokolt, a IV. és V. termőhelyeken; sőt a
111. t.-osztályt a lúcfenyőnek átengedni sem lehet.

Hogy a fenyő idővel nagyobb jövedelmet nyújt, mint 
a bükk az ő magasabb vágásfordulójával és kisebb 
műfa °/o-val, az kétséget nem szenved és ha ez lenne 
az egyedüli cél, akkor ott, hol a lúc tenyészik, mindenütt 
e gazdaságra kellene áttérnünk; de nem lehet az az 
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egyedüli cél, hogy a bükkösöket kiirtsuk, főleg nem 
az állami erdőségekben, mert a bükk kitűnő talajjavító 
és az elemi csapásoknak ellenálló. Különben sem le
hetne az összes bükkösöket azok természeti tulajdon
ságánál fogva átalakítani, s ott, hol egyszer már a lúc 
megtelepedett, alig lesz kilátás a visszatérésre.

Ezért a bükknek kevésbé megfelelő talajon, sekély 
meredek hegyoldalokon, kőgörgeteges helyeken, ahol a 
bükkösök jövedelmezősége csekély, ott a fenyőfélék ele
gyítése helyén való. Helyén való épen a bükk fen- 
tartása érdekében.

Előadó ezen bükk-állományok elegyítésére elsősorban 
a lucfenyőt ajánlja, még pedig az alábbi feltételek 
mellett:

1. Ott, hol a bükkösök nemesebb fanemekkel nem 
elegyíthetők, ha meg van a talaj üdesége, jövedelmezőség 
tekintetében első sorban a lúcfenyő a legalkalmasabb.

2. Az elegyaránynak csak olyannak szabad lenni, 
hogy ez által a bükkös jellegzetes tulajdonságát el ne 
veszítse és a bükk felujúlását ne veszélyeztesse.

3. Ez pedig csak akkor éretik el, ha a lúcfenyő 
egyenkint, vagy kisebb csoportokban lesz beültetve, 
úgy, hogy a koronák mint a csoportok érintkezése leg
feljebb 10—15 métert tesz ki. Egy nagyobb mérvű 
elegyítés nincs helyén.

4. A Csoportültetés 10—15 darabjával történik, a 
nagyobb ágtisztaság és túlnövekvés meggátlása céljából 
és ez előnyösebb az egyenkénti ültetésnél, különösen 
ott, hol hézagokat kell pótolnunk.

5. A lúc elegyítése legalkalmasabban a bükk-ujúlat 
hézagaiban történik, amik ki is bővíthetők.

6. A lúcok 1’2 legfeljebb 2 méteres hálózatban ül- 
tetendők. Az ültetésre erős és iskolázott csemeték alkal
mazandók.

7. A lúcok betelepítési ideje a vágások kitakarításá
nak második és harmadik tavasza.

8. A vágások kitakarításának meg kell történni, ami
dőn a bükkfiatalos a 8/í m.-t elérte.

Leyendeker a bükkösök elegyítésére másodsorban az 
erdei fenyőt ajánlja.

Az erdei fenyőt oly bükk-talajon, ami sekély, vagy 
köves, homokos, agyagos, nem ajánlja elegyfának. — 
Hűvös, árnyékos oldalak meg nem felelők az erdei 
fenyőnek; magasabb fekvésű hódús régiókban az erdei 
fenyő nem alkalmas a bükkösök elegyítésére, de a többi 
talajnemeken megfelelően elegyíthetők.

Jobb talajokon, ahol más lomb fanemet nem lehet 
a bükk közé elegyíteni, ott az erdei fenyő teljesen 
helytálló a hézagok pótlására. Az erdei fenyőt korábban 
kell elültetni a. bükkös hézagaiba, mint a lúcot. Akkor, 
amidőn a bükk-fiatalos a V2 m. magasságot elérte.

A jegenyefenyő a bükk növésével lépést tart, árny
szeretet tekintetében nem marad a mögött. Igaz, hogy 
első éveiben a jegenyefenyő lassan nő > és védelmet 
keres a fagy ellen; de később a bükkel versenyez s 

azt túl is szárnyalja, anélkül, hogy annak terhére lenne. 
— A talaj-jóság és üdeség tekintetében megközelíti a 
bükköt és ezzel kitűnő elegyet képez.

A jegenyefenyő sekély hézagok pofására nem al
kalmas, mert mély és erőteljes talajt igényel. Hátránya 
a jegenyefenyőnek a fagy iránti fogékonysága és a vad
károk; de a bükkösök erőteljes talajú hézagaiban elő
nyösen betelepíthető.

A jegenyefenyő már a vetővágások alkalmával alá
telepítendő a bükkösökbe.

Az összes fanemek között, mondja Leyendeker, a 
Vörösfenyő az, amely a legszívesebben elegyül a bük
kel, ha csak annyi ellensége nem lenne. A vörösfenyő 
gyér lombozata alatt a bükkös elég jól fejlődik, azért 
ennek nagyobb mérvű elegyítése a bükkre nem bír 
káros hatással; viszont ha a vörösfenyő a bükk alatt 
marad, előbbinek léte lesz veszélyeztetve.

A vörösfenyő helyett előadó a Douglas és a Sitka 
fenyőt ajánlja.

Amikor a jelzett fejtegetéseket olvastam, önkénytelenül 
is reá terelődött figyelmem két dologra:

először, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt a zsarnócai 
m. kir. erdőhivatal kerületében a fenti módon akarták 
értékesebb fanemekkel, — ha nem is kiszorítani, de 
értékesebbé tenni a bükkösöket;

másodsorban, hogy a Leyendeker Hilders ajánlott 
bükkfa-állományok átalakítási módozatra kerületemben, 
ahol a bükk, tölgy és jegenyefenyő egy-egy harmadában 
volt képviselve és a bükk területét vissza akarták szorí
tani a lúc és erdei-fenyővel, — reá cáfolt a természet; a 
minek mesterművére reá olvas azután Vadas Jenő az 
E. L. Erdőművelési problémák című cikkében.

A Leyendeker által ajánlotta eljárást bemutattam a 
főiskolai hallgatók több II. éves tanfolyamos hallgatói 
által bejárt V. 27, 34. e. r.-ben.

Ezen erdőrészletben huszonöt évnek előtte igen szép 
bükkös volt. — Ezt kellett átalakítani értékesebb faneművé. 
E célból ezen erdőrészlet bükkös fiatalosába, ami az 
Adria felett 500—700 méternyire fekszik, bele ültettek 
jó sűrűn lúcot. És most a 30 éves fiatalosban a bükk 
és gyertyán 0.3 juhar, kőris 0.1, a lúc 0.4 a jegenye
fenyő magavetés utján 0.2 elegyarányban van jelen.

Az uralkodó 0.4-et kitevő lúc mind beteges, csúcs- 
töréses, mig ez alatt egy sűrű teljes zárlatu jegenye
fenyő fiatalos keletkezett. Lehet azonban itt látni egyes 
erdei fenyőket is.

E faállomány-átalakítási mód másolata a Leyendeker 
által a heszeni erdészeti gyűlésen ajánlottnak. De hogy 
e mód nem válik be itt, azt az a körülmény mutatja, 
hogy a bükköt mint talaj-javító fanemet majdnem telje
sen kiszorította és csak a kevésbé értékes gyertyán az 
ő szívós életerejével volt képes helyt állani; a lúcfenyő 
ezen állapotában nem hogy Il-od rendű műfának, de 
még tűzifának sem alkalmas és hogy a nagy kultivator, 
a természet, az avatatlan emberi kéz romboló munkáját 
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a jegenyefenyő magavetés utjáni betelepítésével meg
javítva, mutatja azt a módot, amit követnünk kell, ha 
egy, ez időszerint értékesebb fanemre akarunk áttérni.

Be kell vallanunk, hogy mint tapasztalatlan erdőgaz
dák reá utaztunk a bükkre, ami csak 10% műfát adott 
egy csekélyke tőár mellett, mert azt hittük, hogy a lúc 
90% műfája mellett magas tőárakat fogunk elérni és 
ime, fejet kell hajtanunk és beismerni, hogy a tölgy és 
jegenyefenyő természetes előfordulási helyén „Naturam 
ex pellas furea, tanden usque recurret (Hor) Nehéz a 
természet ellen rugdalózni“. Hanem követnük kell azt.

Itt, ahol a jegenyefenyő-tenyésztésnek mintegy kez
detén állunk, nem nehéz az éjszaki részeken előforduló 
bükkösöket jegenyefenyvesekké átalakítani, mert ha a 
jegenyefenyőt az első vágás előtt 2—3 évvel alátelepítés 
útján beültetjük és azután gondunk van arra, hogy azt 
a bükk-fiatalos és sarjak el ne nyomják, akkor az elegyes 
faállomány biztosítva van. Erre különben már a termé
szet is tanít, t. i. tiszta bükkös fiatalosokba magavetés 
útján megtelepült jegenyefenyőket a tisztító vágásnál, 
később a gyérítésnél csak az őt környező bükk-suhán- 
gok és indáktól meg kell szabadítani, már 50—60 éves 
korban szép elegyes faállományokat képez.

Miután nem elvünk a bükköt, de sőt még a nyírt, 
nyárt és egyéb eddig gyomfákhoz számított, de már a 
bükknél nagyobb keresletnek örvendő fanemeket fentar- 
tani, a gyérítésnél tekintettel vagyunk arra, hogy e fa
nemek is érvényesüljenek.

Sőt a déli részben keleti oldalakat elfoglaló tölgyesek 
kiélt sovány talajának megjavítása céljából a jegenye
fenyőt a tölgyfa-állományokba is áttelepítéssel beültett- 
jük, mert a természet mutatta példán okulva azt tapasz 
faltuk, hogy a tölgy az ilyen jegenyefenyvessel vegyes 
faállomány sokkal ágtisztább, nyúlánkabb és talaja job
ban kibírja a tölgy ebbeli igényeit.

A bükkösök keleti és nyugati hajlásaiban a tölgyet is 
sikerrel beültetjük.

A tölgy talaján a rossz gazdálkodás következtében 
megtelepült gyertyán-fiatalosokat ugyancsak a természet 
útmutatása következtében már 240—300 tengerszín 
feletti magasságban déli oldalokon jegenyefenyővel a 
gyertyánnak fokozatos körülgyűrüzésével, kivágásává, 
küszöböljük ki.

A gyertyános és bükkösök között elszórtan található 
és azokat messze túlszárnyaló veresfenyő-egyedek iga
zolják, hogy ezen fanemmel is történtek kísérletek.

A fentiek után levonhatjuk a következtetést, hogy a 
magyar viszonyoknak a bükkösök átalakításánál nem a 
Leyendeker által ajánlott lúc és erdei fenyő felel meg, 
hanem a Vadas Jenő által ajánlott kocsánytalan tölgy 
jegenyefertyö és csak harmadsorban és magasabb régiók
ban a lúcfenyővel való átalakítása vezet eredményre.

Műszerujdonságok.
3. Ganser Ottó A. önjelző csapadékmérője.

(Ombrograph M. 10.)

A légköri csapadékmennyiségek minél több ponton 
való megfigyelése és pontos feljegyzése a meteorológiá
nak megbecsülhetetlen szükségletét képezik. E követel
ménynek megkönnyítésére szolgál az alább ismertetett 
önműködő csapadékmérö, mely szerkezetének, egyszerű
gége mellett a legnagyobb pontosságot is biztosítja.

A készülék egy vasállványból áll, melynek szekrényé
ben a gyűjtőedény az emeltyüszerkezettel elmésen van 
egyesítve. — A gyűjtőedényben, egy úszó test van el
helyezve, melynek rudján van a jelzőtű. A tű egy dobot 
érint, melynek kerülete 288, jelzési magassága pedig 80 
mm.-t teszen. A dobot egy, a belsejében elhelyezett 
óramű hozza mozgásba. Az egész készülék felett a vas
tartály van elhelyezve, melynek felső nyílását egy 250 
mm2 keresztmetszettel biró tölcsér képezi. Az ezen felü
letre lehulló esővíz a tölcséren és a gyüjtőcsövön által 
a gyűjtőedénybe kerül, a felgyülemlő vízmennyiség az 
úszó tartót s evvel a hozzáerősített jelzőtűtartő-kart fel
emeli. Ha a gyűjtőedény egy bizonyos magasságig meg
telt, akkor a viz önműködőleg egy emeltyű-szerkezetet 
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hoz mozgásba, mely a gyűjtőedény tartalmát egy percen 
belül kiüríti, minekutána a szerkezetnek imént leirt mű
ködése ismétlődik.

A csapadékmennyiség nagyságát a tű 2 : 1 arányban 
jelzi a dobra feszített rovatozott papírlapon; a dobot 
mozgató óraszerkezet, kivánalom szerint, egy vagy két 
napra állítható be, illetve szerkeszthető meg. Az óramű 
hetenkint csak egyszer húzandó fel, megállás esetében, 
az óramű felhúzása után egy, a felhúzó szerkezettől 
balra elhelyezett gomb húzandó meg, azután azonnal 
elbocsátandó, miáltal az óramű-szerkezetet mozgásba 
hozhatjuk.

Hogy a jelző papírlapot kicserélhessük, nem szükséges 
a dobot kivennünk; az uj papírlap felfeszítése ugyanis 
úgy történhetik, hogy a papír széle egy, a dobón alkal
mazott rugó alá kerül, mire a dobot az óramutató irányá
ban megfordítjuk mindaddig, amig a rugó ismét elő nem 
kerül, amidőn a papír végét ennek eleje alá szorítjuk.

Az idő beállítása hasonlóképen a dob fordítása által 
történik, de az óra mutatójával ellenkező irányban.

A műszert szabadban, könnyen hozzáférhető helyen, 
egy földbe beásott, erős oszlopon helyezzük el, két csavar 
segítségével.

Ezután a gyűjtőedényt tiszta vízzel óvatosan ■ addig 
töltjük meg, hogy a viz az úszó emeltyütartót felemelje, 
ami által a műszert működésre készenlétbe helyeztük. 
Ez a vízmennyiség a szerkezetnek önkiürülése után pon
tosan visszamarad, úgy, hogy zavarokat a jelzéseknél 
nem okozhat. Tartós szárazság alkalmával azonban ügyel
nünk kell arra, hogy az elpárolgás által megcsappant 
vízmennyiség gondosan pótoltassák.

A műszer célszerűsége nyilvánvaló, bővebb magyará
zatra nem szorul. Ára 190 korona, kapható Ganser Ä. 
Ottó műszerésznél, Bécsben.

4. önjelző vizállomásmérő.
j(Limnigraph M. 9.)

Ez a műszer hegyvidékeken a vízállás önjelzésére 
szolgál, ahol minden költségesebb alapépítmény nélkül, 
valamely megfigyelést kell tennünk ez irányban. Alkal
mas továbbá időszaki megfigyelésekre, főleg pedig 
ipartelepek, vizierőre berendezett fűrészek, gátak, víz
gyűjtő medencéknél stb.

A műszernek alsó felében van az F kerék, a Q ellen
súlyozó henger és a C fonálorsó. A kerék átmérője 50 
cm. Az alsó rész fedölemezén van a jelző-készülék 
elhelyezve, mely a 396 mm. kerületű T dobból áll s 
amely dob a körülforgását 2, 4, 8 vagy 16 nap alatt 
végzi. A dob belsejében talál elhelyezést az óramű. A 
dob felső tengelyét egy vasoszlop tartja, ugyanez tartja 
a vezetősínt, melyen az irókészülék mozog és a FI felső 
fonálorsót.

A jelzőmérce a következő szerkezetű: A T dobon 
alkalmazott papírlap jelzőmagassága 20 [cm. A jelzés 

beosztása aként választható, szükség szerint, hogy 1 
méternyi vizszinváltozásnak 2, illetve 50 cm. jelzés
magasság felel meg, t. i. egy 10 méteres, illetve egy 
40 cm.-es vizszinváltozás-maximumnak. Ezen megadott 
határokon belül, valamennyi tetszőleges arány alkalmaz
ható, készletben azonban csak oly műszer kapható, mely

nél 1 méter egy 2, 4, 5, 10, vagy 50 cm. jelzőmagas
ságnak felel meg, a következő arányok szerint: 1 : 50, 
— 1 : 25, — 1 : 20, — 1 : 10, — 1 : 5, — és 1: 2.

Az alépítmény. A készülék egy, legalább 15 cm. 
belső átmérővel bíró vas, vagy vasbeton csövön van 
közvetlenül elhelyezve, melyben egy 12 cm. átmérőjű 
úszótest mozog; elhelyezhető azonban a készülék a víz
meder szabad folyásában -is, ez esetben azt egy oszlopra 
erősített, megfelelő erős deszkaállvány tartja, amely 
elhelyezéssel a cső oldalt jön az oszlophoz megerő
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sítve, ezáltal az abban elhelyezett úszótest a víz sodra 
ellen védelmet talál. Az ellensúlyozó hasonlóképen a 
csőben mozog. A készüléket egy felébe épített deszka
bódéval védjük meg.

A készülék elhelyezése és kezelése. Az alapzaton 
három lyuk van fúrva, melyeken által csavarokkal a 
tartó állványához erősíthető. A hozzátartozó és csigával 
ellátott sarokvas a műszer alapjához erősítendő. Hogy a 
műszert működésbe hozhassuk, legelébb is az A anya
csavart lazítjuk meg, mindaddig, mig a C alsó fonál
orsó a tengelyen lazán mozoghat. Ezután a B csavart 
annyira kicsavarjuk, mig az úszótest A kereke csak ne
hezen mozgatható meg, mire az úszótest kerekének S 
drótját legombolyítjuk, az alaplemez nyílásán, s az alsó 
sarokvas csigáján keresztül vezetjük, az úszótestet reá
erősítjük, s ezt a víz szintjéig leeresztjük. A G ellen
súlyozó megfelelő elhelyezése végett a D orsót annyira 
kihúzzuk, hogy a B csavart érintse, miáltal az orsó a 
tengelyen szabad mozgást nyer. Az ellensúlyozó (G) drót
ját az alaplemez egy másik nyílásán által fűzzük, a 
megfelelő csigája köré csavarjuk, végül az alaplemezen, 
e célra fúrt lyukon keresztül húzva, a végére csomót 
kötünk, nehogy visszacsússzék. Miután az E ellensúlyo
zót a D orsó forgatásával a vízállásnak megfelelő hely
zetbe hoztuk, a D orsót az úszótest F kerekébe szo
rítjuk s addig forgatjuk, mig a tengelyen megerősített 
pecek D orsóba bele nem kap, amikor is a tengellyel 
együtt tovább mozog. Ezután a B anyacsavart rögzítjük, 
a C fonalorsót addig forgatjuk, mig a jelzőtű a meg
felelő állásba kerül, minek bekövetkezése után az A 
csavart szorítjuk meg. A finomabb beállítás a H felső 
orsó segélyével történik.

Az óramű felhúzását a Jf-nál alkalmazott csavar
kulccsal eszközöljük. Az óramű első megindítása végett 
a T dob alatt alkalmazott gombot előre huzzuk s azon
nal ismét szabadon eresztjük, ezáltal a szabályozókerék 
megindulását előidézvén.

Egy új papírszalag elhelyezésére a dobon alkalmazott 
feszítőrugó szolgál, s az előbb leirt műszernél alkalma
zott eljáráshoz hasonlóan történik.

Az idő beállítását hasonlóképen a dob segítségével 
hajtjuk végre az óramutatójával ellentétes irányban.

A műszer ára 200 korona, kapható a már fent meg
nevezett műszerésznél. Sz.

A kopár, futóhomok és vízmosásos terüle
teken teljesített erdősítések költségeinek 
fedezésére adományozott állami pénzsegé

lyek kiosztása.
A m. kir. földmivelésügyi minister az évről-évre szo

kásos módon azokat az anyagilag szorultabb helyzetben 
levő birtokosokat, akik közgazdasági érdekből befásítandó 
kopár, futóhomok s vízmosásos területeken az 1911. év 
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folyamán sikeresen erdősítettek, állami pénzsegélyben 
részesítette.

Összesen 904 birtokos részére mintegy 3605 k. hold 
kiterjedésű kopár területen teljesített erdősítések után 
127,038 korona állami pénzsegély utalványoztatott ki.

Ezen állami pénzsegély kiosztása az alábbi módozatok 
mellett történt:

A múlt év elején kiutalványoztatott 364 birtokos ré
szére 1304.6 k. hold kopár terület beerdősítésére 40713 
korona oly feltétellel, hogy az erre különösen rászorult 
birtokosok a kiutalt államsegélyt a beerdősítés sikeres 
teljesítésének a kezelő m. kir. erdőtiszt részéről történt 
igazolása után azonnal felvehették.

Hasonlóképen a múlt év elején 258 birtokos részére 
1427.3 k. hold beerdősítésére 65354 K utalványoztatott 
ki közvetlenül az illető kezelő erdőtiszt kezéhez abból a 
célból, hogy ezek az erdősítések a kezelő erdőtiszt köz
vetlen vezetése és felügyelete mellett foganatosíttasanak.

Végül a folyó év elején 20971 K pénzsegély osztatott 
ki utólagosan 282 olyan birtokos között, kik az 1911. 
év folyamán 873.6 k. hold kiterjedésű kopár területet 
önként sikerrel beerdősítettek s akiknek az államsegély 
adományozása az erdősítések sikeres létesítése esetére 
már az 1911. év elején kilátásba helyeztetett.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

(Folytatás.)

Nagybánya sz. kir. rendezett tanácsú város erdeje.
Nagybánya városnak síksági, előhegységi és magas

hegységi erdei vannak.
A síksági erdő (Lapos- és Nyires-erdő) Géza király 1134. 

évben kelt adományevele útján jutott a város birtokába. 
Ezen adományozást Nagy Lajos királyunk 1347-ben meg
erősítette s azóta az erdőterület állandóan a város kizá
rólagos tulajdonát képezi.

Az elő- és magashegységi erdőség, amely a mai Nagy
bánya (régen Asszonypataka) határában fekszik és a kir. 
kincstárral történt megosztás után felerészben jutott a 
város tulajdonába: 1892 előtt osztatlan állapotban az 
úgynevezett reservált erdőt képezte, amely a város és a 
polgárság, valamint a bányászat faszükségletének állandó 
fedezésére szolgált.

Erre vonatkozólag az első adománylevelet Róbert Károly 
király adta ki, de ez elveszett és Nagy Lajos királynak 
1347-ben kelt adománylevele az első, amely a jogot iga
zolja. Az aranybányák körül kifejtett versengés és háborús
kodás következtében ezen jogot Zsigmond, Mátyás és 
II. Ulászló királyok ismételten megerősítették.

Az 1526. után következett időkben a kincstár által 
gyakorolni kezdett bányászkodás révén a bányászattal
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összekötött ezen erdőség hovatovább kincstári befolyás 
és kezelés alá került, habár meg volt a városnak és polgá
rainak faizási joga.

A város sok perlekedés után a tulajdonjogot és a mellék
használatok háborítatlan használatát biztosította ugyan 
magának, valamint szükséglete erejéig a faizási jogot is, 
de a tulajdonképeni fahasználat mégis a kincstár tulaj
donává vált.

A hosszas pernek az államkincstár és a város között 
1892-ben létrejött egyezség vetett véget, amely szerint 
a város a 28,000 k. holdat tevő reservált erdőből 15,186 
kataszteri holdat kizárólagos tulajdonképen birtokba vett 
s azt azóta rendszeres erdőgazdasági terv szerint kezeli.

A síksági Lapos erdő határai keleten, északon és észak
nyugaton a város legelői és magánbirtokok, délen és 
délnyugaton Tőkésbánya és Alsóujfalu községek, nyugaton 
Láposhidegkut község erdeje és Lénárdfalu legelője.

A síksági Nyires erdőt északról Nagybánya város lege
lője, keletről a nagybányai Minorita-rend giródtótfalui er
deje, délről a magyarkékesi szántók és kaszálók, nyugatról 
a fesőujfalui belsőségek határolják. A határok halmokkal 
és árkokkal biztosítva vannak.

Az elő- és magashegységi „Bérces-erdő“ határát délen, 
délnyugaton és részben délkeleten magánbirtokok, keleten 
Felsőujfalu és Felsőíernezely község, nyugaton Lénárdfalu 
és Láposbánya község úrbéreseinek erdeje, ezenkívül kele
ten és északon a m. kir. erdőkincstárnak Alsófernezely 
község és Nagybánya város határában levő (a reservált 
erdőből kihasított) erdőségei, végül nyugatról még a lápos- 
bányai és a misztbányai kincstári erdők, az avasi köz- 
birtokossági és Szatmár város erdőségei képezik.

Az egész erdőbirtok Nagybánya város határában fekszik.
Területe 16,565'90 k. hold.
Hozzátartozik 480'50 k. hold termékeny és 171'68 k. 

hold terméketlen terület is.
Az erdőterületből 14,764'98 k. hold hegységi erdő fel

tétlen erdőtalajon, 1800'92 k. hold síksági erdő nem fel
tétlen erdőtalajon áll.

A síksági erdő szolgalommentes.
Az elő- és magashegységi erdőkben azonban a városi 

bányamunkásokat és szegényeket — évente fizetendő 8 
korona díj ellenében — hulladék szárazfára faizási (kosa- 
razási) jog illeti meg, akik ezt a jogot szabályrendeletileg 
megállapított keretek között gyakorolják

Az erdőbirtokkal összekötött jogok: vadászati, halászati 
és vizijog, a város tulajdonát képezik.

Az egész erdőbirtok — mint az erdőtörvény 17. §-a 
alá tartozó városi erdő — rendszeres erdőgazdasági terv 
szerint kezelendő.

Régebben úgy a síksági, mint a bérei erdőrész való- 
szinüleng bizonyos terv szerint volt kezelve, bár nem lehe
tetlen, hogy a fahasználatot a szükségletnek megfelelőleg 
többnyire ötletszerüleg eszközölték. A síksági erdőkre ké
szült ugyan 1836-ban egy gazdasági terv 100 éves vágás
fordulóval, de a mai értelemben vett erdőgazdasági ter

vek már az erdőtörvény hatása alatt keletkeztek és pedi g 
a síksági erdőre nézve 1888-ban, még pedik a Lapos- 
és Nyires-erdőre külön rendszeres, a még osztatlan reser
vált erdőkre nézve pedig ideiglenes gazdasági terv. Ez 
utóbbira nézve a rendszeres erdőgazdasági terv az úgy
nevezett reservált erdők megváltása után 1893-ban a mai 
városi erdőtanácsosi állás betöltése után készült.

Mind a három erdőgazdasági terv az első revisiónál 
átalakíttatott, az 1896-ban eszközölt részletes kataszteri fel
mérés folytán előállott területváltozások következtében. 
A síksági erdőknél ezenkívül szükségessé tette ezt a 
módosítást az a körülmény is, hogy a tölgyesek a vá
gatási kor felé kirítkulnak, talajuk többnyire begyepe
sedik és a fokozotas felújító vágás utján előirt természetes 
felujulásra nem alkalmasak, továbbá az, hogy a Nyires- 
erdőben a rossz gazdálkodás, de különösen a nagybányai 
Minorita rendház szomszédos gyertyános erdeje a kocsános 
tölgyet gyertyánossá alakította át.

A természetes úton nem sikerült felujulás helyett tehát 
a mesterséges felújítást kellett akalmaznia, annál is inkább, 
hogy ezáltal a betolakodott gyertyán helyett az értéke
sebb kocsános tölgy legyen megtelepíthető, ami — ismerve 
a gyertyán majdnem elpusztíthatlan sarjadzási képes
ségét — nagy költséggel és fáradsággal sikerült. Annál 
inkább meg kellett ezt tenni, mert a magas hegységi 
erdőkből bükk tűzifa fölös mértékben nyerhető. Az úgy
nevezett reservált erdőkből a városnak jutott 15,186 k. 
holdnyi részre a változott viszonyok folytán ismét uj gazda
sági terv készül. Az első gazdasági terv ugyanis három 
gazdasági osztályba sorozva hét vágássorozatot irt elő.

Ebből az előhegységben lévő „A" gazdasági osztály 
jórészben és eredetileg teljesen kocsántalan tölgyes, keverve 
utóbb betolakodott . bükkel és gyertyánnal, ’ amelyek a 
tölgynek megfelelő déli és délnyugati oldalakról legalább 
eltávólítandók. Ez az irányelv jövőre nézve is fenmarad, 
de ehhez a fokozatos felújító vágás helyett részben a 
mesterséges felújítást kell alkalmazni.

A magashegységi bükkösök egyrésze legelő-erdőnek 
(„C“ gazdasági osztály) lett kihasítva két vágássorozattal.

Ez a gazdálkodási mód azonban — hiába lett az erdő 
0'4 sűrűségig megritkítva, — nem vált be. Mert ezáltal 
nem a legelőképzés lett előmozdítva, hanem a természe
tes felujulásra kiválóan alkalmas sűrű bükkösök kelet
kezése. Itt tehát át kell térni arra az egyszerű gazdasági 
módra, hogy a legelőnek alkalmas területen a bükkfa 
letárolása által a talaj fűnövésre alkalmassá tétessék, a 
legeltetésre nem alkalmas meredek, köves helyeken pedig 
az erdő sértetlenül fentartassék, vagyis „ligetes-erdei 
legelő“ alakíttassák. így kisebb területek is képesek lesz
nek ugyanazt a marhalétszámot eltartani.

A főképen tüzifatermelésre berendezett „B“ gazdasági 
osztály azért lett eredetileg három vágássorozatba fog
lalva, hogy előnyös munkamegosztással 4—5 község 
fuvarereje legyen foglalkoztatható a szállításnál. Ez a fel
tevés 1908 ig be is vált. Az ekkor előállott munkáshiány 
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és fuvar-drágaság azonban annyira emelte a termelési és 
szállítási költségeket, hogy ezen az utón a tűzifa árának 
emelkedése ellenére már nem is az lett a cél, hogy az 
erdőbirtokosnak is maradjon némi haszna, hanem az, 
hogy a favágók és fuvarosok megélhetése biztosítva legyen. 
Ezt az irányelvet követheti azonban az állam a kir. erdő
kincstár birtokain, de egy kulturális gócpontot képező 
város háztartásának biztosítása szempontjából — a mun
kásnép fentartásán kívül kénytelen a jövedelmezőség 
lehető fokozására is törekedni. Úgy kell tehát segíteni 
ezen a bajon, hogy a „B“ gazdasági osztály egyetlen 
vágássorozatba lesz foglalva s ilyformán a kitermelés és 
szállítás egy-egy fővölgyre lesz összpontosítva, ahol 30,000 
m8 tűzifa szállítására iparvasut készül. A mellékvölgyek
ről csúsztatókon és görpályán fog a közlekedés történni 
a fővonalra.

Ezek az elvek tették és teszik szükségessé a gazda
sági tervek most folyamatban lévő megváltoztatását.

A síksági erdők (Lapos- és Nyires-erdő) kissé hullá
mos, majdnem sík területen állanak 198—242 méter ten- 
gerszinfeleti magasságban.

Az elő- és magashegységi „Bérci-erdő“ 300—1157 
m. tengerszínfeleletti magasságban fekszik. Kiemelkedő 
magaslatai: a Miklós-hegy (1179 m.), az avastető (1121 
m.), a Borztető (1056 m.), a Kalamártető (1109 m.), 
Kis- és Nagypisztrángos (1050 és 1048 m.), Csonka
rét (1037 m.), a Kőristető (1018 m.), a Bányahegy (819 
m.), a Sajtosmező (784 m.), a Kányahegy (867 m.), a 
Kopaszhegy (806 m.), és a Kereszthegy (501 m.).

Számbavehető károkat okozó veszélyes szelek nincsenek. 
Csapadék a meteorológiai feljegyzések szerint Fiume 

után Nagybányán van legtöbb Magyarországon.
Az éghajlat szelídségére nézve eléggé jellemző az, hogy 

a nagybányai előhegyek déli lejtőin a gesztenye mellett 
a legkitűnőbb gyümölcs: alma, körte, szilva, barack, 
dió terem és a szőlő is tenyészik.

Késői fagyok és a hőmérsékletben beálló változások 
gyakoriak.

A vadászati jog bérbe van adva gróf Károlyi Lajosnak
és dr. Makray Mihálynak.

Fizet a város évente:
állami adót.........................................1792 K 58 f-t,
orsz. betegápolási pótadót (5 °/o) ... 89 K 63 „
községi pótadót (6 °/o)............... 107 K 55 „
megyei pótadót (5 °/o)............... 89 K 63 „
törvényhatósági útadót (10 °/o) . . . 179 K 26 „
iskolai pótadót (8 °/o)............ 152 K 61 „

Összesen: 2411 K 26 f-t.
A város határában emelkedő eruptiv Vihorlát-Gutin 

hegylánchoz tartozó hegységek kőzete a trachit, amelyet 
homok és agyagtalaj borít.

A síksági erdőben agyagpala réteg fölött agyag áll, 
nagy vízföntartó képességgel.

A hegységi erdőkben, a völgyekben és a lankásokon 
bő televénytartalom van, mig a meredek oldalak tele- 

vényben szegények, sőt a déli részeken televény nélkül 
szűkölködnek.

A síksági erdők talaja a fiatalabb állományokban mohá
val, a vágatási kor télé közeledő erdőrészekben pedig 
fűvel vannak borítva, mig a hegységi erdők talaját lomb
takaró fedi, meredek déli oldalakon azonban itt is elő
fordul a moha.

(Folyt, köv.)

Borsod-Gömör- Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete pénztárába történt befizetések 

az 1912-ik évben.

Kelt Jolsván, 1912. március hó 21-én.

{ F
ol

yó
 sz

. II 1 Kelet A
befizető tag neve

Befizetés
mely évre |

szól 1
összege
tx ~i hó 1 nap]

1 j i jan. 1 Csorna Gusztáv ... 1911 6
2 1 Elek István ... _ 1 1911 6
3 1 Podhradszky Pál ... 1912 6
4 3 Antony Károly 1912 6
5 3 Antony Gyula 1912 6
6 3 Bobok Tivadar 1912 6
7 9 Dezsényi Jenő 1912 6
8 9- Hanko Pál _  _ 1912 6
9 11 Lux János _  ... 1912 6

1°| 1 • 11 Tornay Gyula 1912 6
11 11 Szontagh Andor ... 1912 6
12 11 Pilz Ottó ............ 1911 6
13 11 ■ Merényi Gyula ... ; 1912 6
14 11 Aschner István 1911 6
15 11 Kolbenheyer Gyula 1911 6
16 12 Weinert Tivadar ... ' 1912 6
17 12 i Hoznék Gyula ' 1912 6
18 12 Csaszkóczy Károly ' 1912 6
19 14 1 Díváid Béla ... . ... 1912 6
20 21 Pataki József............ 1 1911 6
21 31 Steher Xavér ’ _ 1912 1 6
22 febr. 20 Ferster Ede _..i' .„ ■ | 1911 6
23 20 | Bánik György 1912 6
24 26 Okolicsányi Lajos ... 1911 — 12 12
25 márc. 18 Pékh József ___ ... 1912 6

Összesen 156

Szénássy Béla, 
egyes, pénztárnok.
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(Erdészeti technológia j
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A cellulose és derivátjai.
Közli Skolka József.

A celluloid.
A cellulosénak ezen sajátságos, érdekes és felette érté

kes változatát 1869-ben Hyatt testvérek, könyvnyom
dászok Newarkban, Északamerika New-Jersey államában 
állították elő több évi kísérletezés után, melyet lőgyapot- 
tal végeztek és a légköri hatásoknak ellentál ló hengerek 
előállítását célozták elérni. E közben azt találták, hogy 
annak kámforral való kezelése folytán egy egészen új, 
eddig ismeretlen termék áll előttük, melyet előállítási 
anyaga után „celluloidnak“-nak neveztek el. Csakhamar 
rájöttek, hogy ezen termék az elefántcsont, gyöngyház, 
a teknősbéka-csont, szarunemü állományok, kautsuk, 
koraitok, márvány, borostyán, tajték és az'ezekből készít
hető használati és fényűzési tárgyak előállítása és után
zására kiválóan alkalmas és becses.

A lőgyapottal való kísérletezésre impulzust és útmuta
tást szolgáltatott nekik a Parkes által Birminghamban 
elért siker, ki lőgyapot és fanaphthából a távirda-drót 
izolálására és ruhaneműnek vízhatlan tételére, majd 
kaucsuk és elefántcsont utánzására alkalmas anyagot 
készített elő s azt ricinusolaj, szénkéneg és különféle 
festanyagok hozzákeverésével rugalmassá, szilárdabbá 
téve, márványutánzatokra, fésükészítés és késnyél stb. 
gyártására is használta fel és nevéről „parkesin“-nak 
nevezte.

Angliában már közkedveltségnek örvendett, mikor Hyatt 
testvérek előállottak a nálánál olcsóbban előállított „cellu
loiddal és a belőle készült hasonló tárgyakkal. És bár 
eleinte, mint minden új dolog, számos — sokszor rossz
indulatból, gyakrabban irigységtől sugalt — támadás és 
kritikának volt kitéve: mégis mint győzedelmes ő került 
ki a harcból és most bátran mondhatni, hogy nincs ház, 
kezdve az utolsó viskótól a legfényesebb palotáig, mely
ben valami tárgy celluloidból nem volna. Legyen az a 
legkisebb gomb, dísz- és bontó-fésű, kefe, melltű, fülbe
való, díszkereszt, karperec, eső- napernyő vagy bot- és 
ostornyél, legyező, imádságos könyv vagy album bekötő 
tábla, kép- vagy tükör-ráma, gyermekbaba vagy labda, 
cipőgomboló, kés- vagy villanyéi, tálca vagy tányérka, 
dohány és szivartárca, szipka, pénztárca, hosszmérték, 
gyűszű, servéta-tartó, szemüvegfoglaló, díszdoboz vagy 
útitáska, vonalzó vagy toll, dominó- vagy sakkfigura és 
billiárd golyó, kalap- és hajtű, inggalér vagy kézelő, nyakék, 
korai-utánzat, óralánc vagy még igen sok más alakban. 
Sőt még a műasztalos, hajóépítő, kocsigyártónál is talál- l 

kozunk vele, nem is említve a gyógyászatot, mely sérv
kötőket használ belőle és a fogtechnikát, mely mint mű
szájpadlást alkalmazza.

Ellenségei leginkább fújták fel gyujthatóságát — vagy 
ha úgy tetszik —- éghetőségét és azt egyenesen robbanó- 
ságnak nevezték el, felhozva egyes — természetesen 
légből kapott — eseteket. Hogy most az ily állításokra 
senki sem hallgat: igazolja a fent vázolt sokoldalú hasz
nálhatósága és alkalmazása. Tény, hogy könnyen gyullad, 
de gyúlékonysága nem sokkal nagyobb, mint pl. a fáé, és 
explodálni a belőle készült tárgyat még nem látta senki. 
Hogy pl. a lámpához közel 20—25 cmnyire tartott tárgy 
meggyül, a dolog természetében, helyesebben az égési 
tünetben magában rejlik és ha az égő szivarvég a 
szopókát eléri, az csak- önként érthető, hogy azt meg is 
gyújtja, de az csak sercegve ég el és nem robban. 
Viszont a lánggal égő celluloidtárgy erős fuvásra meg
szűnik lánggal égni, hanem tovább sisteregve ég, kámfor
szagot terjesztve.

És itt röviden ki kell térnem magának az égési tüne
ménynek a kifejtésére, hogy indokoljam és érthetővé 
tegyem előbbi állításomat.

A különböző testek különböző hőfok mellett vegyi 
bomlásnak indulnak és ezen bomlás légnemű termékei 
utat törve maguknak,. gázok alakjában a levegőbe 
jutnak és ha természetüknél fogva utóbbi oxygénjé- 
vel való egyesülésre hajlamuk van-, avval tényleg 
egyesülnek, vagyis oxydálódnak és ezt égési tüne
ménynek — elégésnek mondjuk. Az oxydálásra képes 
bomlási terményekkel bíró testek éghetők. Tehát vala
hányszor égési tünetről van szó, az mindig gáznemü 
testekre vonatkozik, mert addig, mig akár a szilárd, 
akár a cseppfolyós test ilyeneket magából nem bocsát: 
égésről szó sem lehet. Ezen vegybomlás bizonyos hőfok
hoz van kötve és a testek szerint változó. A bomlás be
következéséhez szükséges hőmérséklet tehát egyúttal 
fokmérője a gyúlékonyságnak, s így ennek nagysága 
szerint beszélhetünk könnyen és nehezen gyúlékony tes
tekről a szerint, amint a bomláshoz kisebb vagy nagyobb 
hő szükségeltetik. Majdnem teljesen közömbös marad 
azonban maga a hőforrás, legyen az akár közvetett, akár 
közvetlen, mert a súrlódás, ütés ép’ úgy okozhatja a 
mondott bomlást és előidézheti az oxydátiót — tehát az 
égést, mint akár a közvetlen tűz, amint ezt a kenetlen 
tengelyű és gyors forgásu kerekeknél gyakran tapasztalni. 
Azt is tudjuk, hogy régente a tüzet két fának egymáshoz 
való dörzsölése — huzamosabb súrlódásával gerjesztették 
és a kova ütés folytán keletkezett pillanatnyi bomlási 
terményei szikra alakjában jelentkeznek. A gyúlékony 
gázok keverékével telt helyiségbe elegendő egy égő 
szivar vagy gyújtó, és a gázok explodálás kíséretében 
bomlanak szét, égnek el, — mert a pillanatnyi bomlás 
új termékei nem találnak maguknak megfelelő tág teret. 
Kellő tér mellett a különben robbanónak ismert puska
por, dynamit stb. meggyujtva hirtelen gyorsan elég, de 
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nem robban, mint zárt helyen, pl. a kőzetbe fúrt lyuk
ban, vagy lefojtott patronban.

így tehát merő ráfogás az, hogy a celluloid robbanó 
anyag, mert igazolja ezt a mindennapi élet és próbát 
vele mindenki tehet. A belőle készült tárgyak meg
gyújtva mindig tág teret nyernek, mint bomlási termé
nyek, már pedig a szűk térre szorított vagy kényszerített 
hirtelen felbomlás a robbanás főbb kellékei közé tarto
zik. Ha pedig a gyártásához használt lőgyapotra akarná 
valaki visszavezetni és igazolni az explosivitást: az tév
úton jár, mert épen a celluloidnál tapasztaljuk azt a 
tényt, hogy a lőgyapot a kámfor hozzáadása által rob- 
banékonyságát teljesen veszti.

De foglalkozzék evvel a pyrotechnika. Itt még csak 
azt jegyzem meg, hogy a gyártásánál — mint látni 
fogjuk, — meg van a robbanás veszélye bizonyos idő
pontig, azontúl már nem, de azt is, hogy ezen veszé
lyeket kellő — szükség esetén gépezettel támogatott 
mesterséges szellőztetés, a gázok célszerű elvezetése, a 
kellő vigyázat mellett az anyagoknak megfelelő állapot
ban való kezelésével lehetőleg a minimumra lehet szo
rítani — ha nem is egészen elkerülni.

Ami a celluloid lényegét illeti, egész határozottsággal 
nem lehet mondani, vájjon egy vegyülettel, vagy a lő
gyapot és kámfor különös keverékével van-e dolgunk. 
Fizikai tulajdonságai, amint azt sokoldalú technikai al
kalmazása és feldolgozása is igazolja: eléggé ismerete
sek. Annál kevésbé ismerjük azonban vegyi tulajdon
ságait. Főalkatrészeit quantitative megállapítani nem tar
tozik a legnehezebb feladatok közé ; azonban a uantitativ 
elemzésnek szinte hihetetlen akadályokat gördít egyrészt 
a sok különféle festanyag — részint oldott, részint por 
alakjában, a sok pótanyag alkalmazva, hol egyes tulaj
donságainak tartóssága, fény, rugalmasságának emelésére, 
hol a kámfor pótlására. így egyes gyárak kámfor helyett 
pótló anyagul használják a caseinből (a tej sajtanyagából) 
készült galathot, mások a műkámfort pótló surrogátumo- 
kat és különféle syntetikus termékeket, mint pl.: dichlor- 
benzol, triphenylphosphat, naphtalin, phenol- és naphthol- 
oxyl-ecetsav, acetyldiphenylamin, lactose, saccharoacetat 
stb. Mindenesetre ezekhez a főszabadalom-tulajdonosokkal 
való konfliktusok és kellemetlenségek elkerülése végett 
— mint sokszor igen lényegtelen pótszerekhez nyúlnak,

Vaddisznó-lesen.
Irta Kovácsik Dezső.

Csendes, hangulatos szeptemberi est van, A nap ép’ 
hogy lenyugodott. Amerre leáldozott, narancspirosra fes
tette tüzes testével az égbolt alját.

Szememet gyönyörrel pihentetem a fenséges képen.
A távolban sötét komorsággal domborodik a „Polana". 

Mint egy mesebeli szörnyeteg fekszik rá mozdulatlan 
óriás testével a plasztikus tájra... A fenyőborította ala
csonyabb hegyláncolatok rendetlen össze visszaságban 
vonulnak el a láthatár szélén.

Körülöttem magas fenyőerdő sötétlik, hatalmas koszorú
ként határolva a vágásterületet, melynek lejtőjén les
helyemet kiszemeltem. Alattam vidám csobogással siet 
tova a kis hegyi patak...

A szemközti hegyoldalt sűrű, áthatlan fenyőfiatalos 
borítja. Élénk zöld színe kellemes harmóniában van a 
távolabb sötétlő koros erdő sötét zöldjével. . .

A vágás köztes használat alatt van. A sötét színezetű 
burgonyaföldet élénksárga rozstáblák tarkítják sakktábla
szérűén.

Valami végtelenül megnyugtató csend lebeg a táj 
fölött, mit legföllebb elvétve szakít meg a nyugalmára 
térő madár hívogató szava.

Sötét árnyak kezdenek szállingózni s lassan-lassan 
megfekszik az eddig plasztikusan élénk tájat. A termé
szet nyugovóra tért... De alighogy elszenderül, lázálmá
ban eleinte sejtelmesen suttog... itt-ott föl-föl sír... 
majd meg egetverő bömböléssel reszketteti meg a le
vegőt ...

Az esti hűvös szellő az, mely oly misztikus suttogásba 
olvasztja a megrezdült milliónyi falevél zörejét...

Egy-egy erősebb fuvalom — mint a zsoltár az orgona 
sípjain — fut át a szálfák között, bűbájos melódiát 
játszva...

E lágyan szóló zenébe aztán panaszosan sír bele éles 
hangjával a kuvik. Mintha egy elveszett gyermek sikol- 
tana, sírna a rengeteg mélyén.

Lassan szárnyra kelnek az éj többi madarai is. Szár
nyaikat itt suhogtatják körültem.

Egyszerre csak hatalmas bömbölés, bőgés rázkódtatja 
meg a levegőt:

Au—ú—aúú 1...
Nyomában egymásután több ily mély, haragos hang 

szakad föl a hegyek mélyéből, mitől a bércek több
szörösen visszhangzanak. Aki e hangokat először hallja, 
szíve önkénytelenül összeszorul. Mintha az éj láthatlan 
daemonjai hallatnák hörgő, basszus hangjukat.
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Eszembe jut egy szegény vándor esete, kiről falunk
ban mai napig is beszélnek.

Évekkel ezelőtt ide vetődött bolyongásaiban e vidékre. 
A rengetegben eltévedt s az éj itt érte valahol, A sze" 
gény soha nem hallotta még e félelmetes hangot, nem 
tudta, hogy az erdő királya, a szarvasbika szerelmi szava 
az, hát reggelig teljesen megőszült iszonyú félelmében.

Van is abban valami megfélemlítő, amint a mély, 
bömbölő hangok hullámai szétterjednek a légben ...

Én élvezettel hallgatom. Nekem ez a legszebb éjjeli 
zeném . . .

S e hangok közül szinte hallani vélem, mint verdesik, 
mint csapják össze vad féltékenységükben agancsaikat 
a bikák. S ekkor elgondolom, mennyivel más e nemes, 
egyenes küzdelem az emberek alattomos áskálódásainál 1

Lassan teljes sötétség borul a tájra.
A bikák bőgősébe őzbakok ugatása vegyül. Innen is> 

onnan is felhangzik ez a különös, rekedt hang.
— Jönnek a vaddisznók 1
Ők zavarták meg a csendben legelésző bakokat, me

lyek dühös ijedtséggel ugatják meg háborítóikat.
Nem soká kell várakoznom. Már hallom, amint a pa

takon átkelnek. Óvatosan közelednek, ám a galyropogás 
elárulja jöttüket.

Szememet hiába meresztem a vak sötétségbe. Türel
metlenül várom a holdat, mely majd égi világosságot 
derít a tájra.

Kínos félóriai várakozás után végre föltűnik a láthatár 
keleti szélén, de sugarai alig tudnak még áthatolni a 
sűrű sötétségen. Lassan aztán eloszlik a sötét fátyol, a 
tárgyak kezdik visszanyerni körvonalaikat.

Egy tuskó mellett ülök a rozstábla közepén s figyel
mesen hallgatódzom az itt is, ott is felhangzó csam- 
csogásra.

Már egész közel hallom. Hallom, mint szakítja le a 
a rozskalászokát, mint ropogtatja a rozsszemeket. Közbe 
pár pillanatnyi csend, rftialatt neszei.

Hirtelen felállók s körüljártatom tekintetem a rozs
táblán. Nem látok semmit. Hát olyan messze volna 
még ?! Nem. Hiszen itt zörög a kalászok között nem 
messze tőlem. De a magas rozs eltakarja. Bizonyosan 
malac, hogy nem láthatom.

Majd megnépesedik a. rozstábla s most már több hely
ről hallom azt a jellemző „csamcsogást". És mindjárt 
hallom a kocát is, amint a sűrű bozóton át nehéz lép
tekkel közeledik a rozstáblához. Már-már kibúvik a cser
jés bozótból, mely elfödi előlem, amikor hirtelen nagyot 
fúj s hozzá különös, röfögéshez hasonló haragos hangot 
ád s nagy robajjal elrohan. A bozóton s patakon ke
resztül, vissza a fiatalosba. Malacai eszeveszett iramo- 
dással utána.

Megszimatolt. Szelet kapott.
Izgatott, dühös hangulat vett erőt rajtam. Ezeket el

szalasztottam, várhatom míg visszajönnek.
Már-már lemondok mindén reményről, amikor úgy jó I 

egy óra múlva más oldalról (ahol szintén fiatalossal ha
táros a rozstábla) recsegés, ágtördelés zaja üti meg 
füleimet.

Szívem erősen kezd lüktetni. A fejem zúg az izgatott
ságtól. Vájjon mi jő?!

Azt hiszem, ezek a pillanatok a legszebbek, legizga- 
tóbbak a vadász életében .. . Mikor türelmetlen, felizga
tott kedéllyel várja, hogy „mi jő. . .“ Mikor lázas fan
táziája csak sejti a következő percek eseményeit...

Néhány percnyi csönd... Majd újra hallom, amint a 
nehéz állat léptei alatt ropog a rőzse, törnek az ágak. 
Tekintetemet mereven odairányítom.

Hirtelen előbuvik a bokros bozótból egy fekete tömeg, 
s a rozs felé tart. A tábla széléhez érve, neki lát a fa
latozásnak. Ropogtatva csámcsogja a rozsszemeket, 
miközben agyarait ijjesz'tően verdesi össze. Már alig.van 
tőlem 30 lépésnyire.

Amint oldalt fordul, célbaveszem fegyveremmel. Meg
húzom a ravaszt. Hatalmas dörej zavarja meg az éj 
csendjét s egy otromba állat vergődik rettenetesen a 
földön.

Egyszerre csak elhülve látom, amint a fenevad hir
telen talpraugrik s, egyenest felém ront. Egy pillanat s 
én — a tuskón termek.

Ép Jókor. A következő pillanatban őrült iramodással 
rohan el tuskóm mellett a nagy állat. Alig van időm 
utána ereszteni a második lövést.

A lövés dörejétől csak úgy zúg a fejem. Pár percig 
csend . . . Azután különös hörgő hangokat hoz felém a 
szellő alulról, a patak felől. Szinte rémes hallgatni.

— Ez a halálhörgése .— vélem megnyugodva. Aztán 
elcsendesül minden.

A lövés zajára odasiet a társam. Lövésre készen tar
tott fegyverrel keressük, kutatjuk a patak mentén a vad
kant. Sehol semmi.

Átmegyünk a patakon, hátha ott fekszik valahol.
Orromat egyszerre csak jellemző „disznószag“ üti meg. 

Odébb megyek figyelmesen kutatva.
Egy tisztább helyen aztán ott találom kiterítve a ka

pitális agyarast. Mozdulatlanul, megdermedve hever egy 
kidőlt fatörzs mellett.

Vadkereskedelmünk és vadkivitelünk 
a legutóbbi években.

A magyar kir. központi statisztikai hivatal nemrégiben 
tette közzé külkereskedelmi forgalmunk 1911. évi ered
ményeit. Miután ebben a forgalomban jelentős szerepet 
visz a leölt és eleven szőrmés- és szárnyasvad behoza-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



7. szám. MAGYAR ERDÉSZ 135

tala és kivitele, úgy egyben a szőrmésvad bőrének, ge
reznáinak és a szárnyasvad tollazatának forgalma, koránt
sem lesz érdektelen, sőt tanulságos, ha ezekről az ada
tokról kissé részletesebben megemlékezünk, összehason
lítva azokat az előző év idevágó adataival.

Eleven mezei nyálból
1910. évben behoztunk 1720, kivittünk 34285 darabot,
1911. „ „ 959, „ 28096

Úgy a behozatal, mint a kivitel terén itt tehát apadást 
látunk, még pedig 1911. évben 
a behozatalnál 761 drbbal kevesebbet, mint az előző évben, 
a kivitelnél pedig 6189 „ „ „ „ „

Ugyancsak apadást mutat a leölt mezei nyúl behoza
tala és kivitele is, jeléül annak, hogy mig egyrészt a 
külkereskedelmi forgalomban a nyúlállomány, megcsap
pant számánál fogva sem szerepelhet az előző évekénél 
nagyobb számban, másrészt a csekély számú • behozatal 
tanúbizonysága annak, hogy vadkereskedelmünk vad
piacunk mai állománya mellett sincs ráutalva arra, hogy 
belföldi vadpiac-szükségletünket behozatal utján egészít
sük ki.

Leölt mezei nyálból
1910. évben behoztunk 58 q-t, kivittünk 25276 q t,
1911. „ „ 223 q-t, „ 22911 q-t.
E téren behozatalunk az előző éveihez képest 165 q-val 

megnövekedett, viszont kivitelünk 2365 q-val apadt.
Miután behozatali és főleg vadkiviteli forgalmunk leg

nagyobb arányú a szomszédos osztrák tartományokkal, 
jellemző tünetként fölemlíthető, hogy a fent ismertetett 
vadmennyiségekből mezei nyúlnál Ausztriából 

behoztunk 1911. évben 896 drbot 5869 K értékben*  
kivittünk 1911. „ 12072 „ 79072 „

Egyéb eleven szőrmés vadból
1910. évben behoztunk 93, kivittünk 53 darabot,
1911. „ „ 177, „ 133 „

Behozatalunk és kivitelünk e téren egyaránt jelenték
telennek mondható, mindamellett úgy a behozatal, mint 
a kivitel terén emelkedést látunk, még pedig az előző 
évihez képest

1911. évben a behozatalnál 84 darabot,
a kivitelnél 80

A leölt szőrmés vadból
1910. évben behoztunk 279 q-t, kivittünk 177 darabot,
1911. „ „ 215 q-t, „ 133

Úgy a behozatal, mint a kivitel e téren apadást mutat 
az előző évihez képest, még pedig

a behozatalnál 64 q-nyit,
a kivitelnél 44 „

* Az aránytalanul magas értékösszeget odamagyarázhatjuk, hogy 
itt tenyészbehozatali célokra rendelt mezei nyúlak áruforgalmi adatai
ról van szó.

Eleven szőrmés vadból Ausztriából
behoztunk 19)1. évben 23 drbot 4416 K értékben,
kivittünk 1911. „ 96 „ 22080 „ „ *
Leölt szőrmés vadból Ausztriából
behoztunk 1911. évben 53 q-t 10600 K értékben
kivittünk 1911. „ 4460 q-t 361260 „

Eleven fogolyból, fiirjböl
1910. évben behoztunk 2347 drbot, kivittünk 22951 drbot,
1911. „ „ 652 „ „ 9829 „

Úgy az eleven fogoly-, mint a íürjbehozatal és kivitel 
terén szembeötlő arányú apadást látunk az előző évihez 
képest, amennyiben 1911. évben 1695 darabbal kevesebbet 
hoztunk be és 13122 drbbal többet vittünk ki, mint az 
előző évben.

Ausztriából 1911. évben élő foglyot és fürjet 
behoztunk 648 drbot 1782 K értékben, 
kivittünk 3693 „ 9233 „ ',,

Egyéb eleven szárnyasvadból
1910. évben behoztunk 1210 drbot, kivittünk 16816 drbot,
1911. „ „ 1414 „ „ 9134 „

Behozatalunk e téren emelkedést, viszont kivitelünk 
tetemes apadást mutat. Az emelkedés a behozatalban az 
előző évihez képest 204 drb; viszont a kivitel 5682 drb 
gyarapodásról tanúskodik.

Ausztriából 1911. évben egyéb eleven szárnyasvadból 
behoztunk 222 drbot 14874 K értékben 
kivittünk 6505 „ 42283 K

Leölt szárnyasvadból
1910. évben behoztunk 55 q-t, kivittunk 3520 q-t,
1911. „ „ 54 „ „ 3269 „

A kivitel e téren igen nagy arányú csökkenést mutat, 
még pedig 251 q-nyit.

Ausztriából 1911. évben leölt szárnyas vadból 
behoztunk 54 q-t 10600 K értékben, 
kivittünk 3269 „ 612200 „

Úgy szőrmés-, mint szárnyasvadból a kiviteli mennyi
ségnek mintegy 80—9Ou/o-a a szomszéd osztrák piacokra 
irányul s igy a behozatali és a kiviteli vadaink érték
mennyiségénél csupán az osztrákokkal való forgalmunk 
számadataira voltam kénytelen kiterjeszkedni.

Vadászebekből
1910. évben behoztunk 816 drbot, kivittünk 161 drbot,
1911. „ „ 778 „ „ 188 „

Talán ebtenyésztésünk emelkedésének javára irható az 
a körülmény, hogy behozatalunk e téren csökkenést, a 
kivitel pedig emelkedést mutat.

Ausztriából 1911. évben vadászebekből 
behoztunk 175 drbot 52500 K értékben 
oda kivittünk 148 „ 19240/ „ „

* Tenyészcélokra vásárolt agancsosokról lévén szó, a magas ár- 
összég indokolt.
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Nyers szarvas-, dámvad , őz- és zergebörböl
1910. évben behoztunk 24 q-t, kivittünk 291 qt
1911. „ „ 16 „ „ 390 „

Behozatalunk ezekben 8—9 q-val megapadt, viszont 
kivitelünk 99 q val megnövekedett.

Nyers szarvas-, dámvad-, őz- és zergebőrből Ausztriából 
behoztunk 1911. évben 10 q-nyit 2500 K értékben,
oda ki vittünk „ „371 „ 70490 „ „

Nyers mezei nyúlbörböl
1910. évben behoztunk 277 q-t, kivittünk 1921 q-t,
1911. „ „ 245 „ „ 2823 „
Behozatalunk ebben 32 q nyi apadást, viszont kivitelünk 

902 q nyi emelkedést mutat.
Nyers mezei nyúlbőrből Ausztriából 

behoztunk 1911. évben 137 q-nyit 61650 K értékben, 
oda kivittünk „ „ 1560 „ 780000 „ „

Nyers rókabőrböl
1910. évben behoztunk 30 q-nyit, kivittünk 172 q-nyit,
1911. „ „ 30 „ „ 224 „

Nyers rókabőrbehózatalunk változatlan maradt, viszont 
kivitelünk 52 q-nyi emelkedésről tanúskodik, jeléül annak, 
hogy a kártékony róka, Wéber-féle haynaui és egyéb" róka
irtó szerkezetekkel hova tovább csekélyebb számra apad.

Nyers rókabőrből Ausztriából
1911. évben behoztunk . 6 q-nyit 18480 K értékben,

„ „ oda kiv.ittünk 102 „ 313160 „ „

Nyers disztollakból (daru, vadréce, stb.)
1910. évben behoztunk 199 q-nyit, kivittünk 1683 q-nyit,
1911. „ „ 136 „ „ 1592 „

Behozatalunk ebben 63 q-nyi, kivitelünk pedig 91 q-nyi 
apadást mutat.

Nyers dísztoliakból Ausztriából
1911. évben behoztunk 28 q-nyit 24200 K értékben, 

„ „ oda ki vittünk. 572 „ 328960 „ „
Gyulai Károly.

A szabályos és tökéletes töltények 
készítési módja.

A jelenlegi modern ismétlő és öntöltő automatikus 
fegyverek ezelőtt még pár évvel is jóformán csak a 
technikusok kísérletezéséül szolgáltak. A Winchester volt 
az, amely a kézügyesség, az emberi közvetlen erő be
hatása által működésbe hozatva, több lövést is ismételni 
tudott. Kevés vagy több gyakorlattal, nemcsak a mű
lövők, hanem a gyakorlati vadászok is elég szép ered
ményt értek el vele. Különösen az amerikaiak:

A magyar vadászok teljesen soha meg nem szokták. 
Nem is lehet csudálkozni rajta. A fegyvertechnika iránt 
alig érdeklődött valaki. Aki érdeklődött, az meg nem 
győzhette meg a többség idegenkedésszerüen gondolkozó 
laikusok nagy táborát.

A Winchester azonban, dacára annak, hogy éveken 
keresztül uralta a fegyverpiacot, nálunk nem tudott tért 
hódítani magának. Annál jobban bántotta a fegyver
technikusokat és gyárosokat az a tudat, hogy a jövő 
fegyvere csak ismétlőpuska lehet és az is csak olyan, 
amelyik legkevésbé veszi igénybe a lövész cselekvő ké
pességét.

E próbálgatásoknak lett korszakot alkotó találmánya: 
az automatikus puska.

Az a lőfegyver, amely minden emberi erő nélkül, 
egyedül a ravasz elhúzása következtében önmagát tölti 
újra és dobja ki magából az elhasznált töltényt. A leg
nagyobb előhaladást nem a fegyver technikai alkotó része 
képezte, hanem az a körülmény, hogy elmés szerkezetét 
működésbe a lövés visszaható ereje hozta. Tehát fel
használtatott egy olyan erő, amely azelőtt is megvolt, 
de még soha senkinek eszébe sem jutott, hogy ezen 
felesleges erő a lövész kényelmére és szolgálatára fel- 
használtassék.

Semmi sem lehet tökéletes a kezdet kezdetén. Nem
csak javításra szorul, hanem áldozatot is kíván annak 
létrehozatala.

Láthatjuk a repülés problémájánál. Hány meg hány 
bátor aviatikus száll neki az ismeretlen légkörnek. A kí
sérletezőknek minden fanatizmusával nemcsak a tudás 
reményének elérhetésével, hanem saját vérével is szám
talanszor megpecsételi 'önmaga sorsát.

Az automatikus puskák legelseje sem kívánt — hál’ 
Istennek — ilyen véráldozatot.

Javítva lettek folyton azok is, ma már teljesen töké
letes állapotban állnak a vadászok rendelkezésére; úgy- 
annyira, hogy a vadászat érdekében a még netalán 
ezután eszközlendő mindenféle tökéletésbítések ellen eleve 
is minden vadásznak tiltakozni kellene.

Az automatikus fegyverek között jóformán a Sjögren 
alig egy éves és ezen egy év alatt annyira tökéletesítve 
lett, hogy igazán már jobbat és használhatóbbat kívánni 
sem lehet.

Az automatiküs fegyvereknek, mint az előzményekből 
is láthatjuk; legfontosabb és elengedhetetlen kelléke a 
helyes és jól készített töltény.

Ez nálunk annyival is fontosabb, mivel a mi silány 
lőporunk még ezen kívül a töltények fokozottabb figye
lemmel való készítését is igényeli.

Más fegyvernél is megkivántatik a jó töltény, áz auto
matikus fegyvereknél azonban ez elengedhetetlen.

A vadászatnak négy kelléke van, mind a négy egy
formán fontos. A vad, a jó lövő, a jó lőszer és a jó 
fegyver. Ezúttal a legtökéletesebb patronokról és azok 
készítésmódjáról akarok csak beszélni.

Mindenek előtt a négy legfontosabb alkatrészről mon
dok el egyet-mást.

A lőpor, a hüvely, a fojtás'és a sörét ezen .alkotó
részek.

A lőpor. Részemről az általam is.mert összes lőporok 
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közül a füstnélküli Imperial Sch.u.ltze-1 tartom legtöké
letesebbnek. Mert teljesen füsttelen, nem lök, rendkívüli 
átütő ereje van, nem terít és nem túlságos mérvben 
romboló, nem kell mérleggel mérni és a fekete por tér
fogatának tökéletesen megfelel. Midőn már minden létező 
jobbnevü lőport végig próbáltam, részemről ezen pornál 
maradtam, ma nem lövök mást.

Rendkívüli előnye, hogy mindenféle fémmel bélelt 
patronból jól lőhető.

De ez is a legtökéletesebb a Kynoch C. B. és a 
Kynoch „Grouse" patronból lőve. Az Eley patron sze
rintem nem oly tökéletes.

A mi szomorú viszonyaink közt meg kell említenem 
még saját belföldi porunkat, mely sajnos, igen korlátolt 
jóságu. Mert lök, dacára füsttelen voltának, füstje van, a 
fegyvert megviseli, mivel csak nagy gyutaccsal lőhető, 
rozsdásít, az idő viszontagságára (ködre, esőre) kényes, 
nagy forróságban igen lök, ürmértékkel nem mérhető, 
mert a legkisebb rázásra lO°/o-kal több megy a mér
tékbe. Összesajtolva nem explodál, későn sül. Bizonyos 
mértéken túl, kis kaliber a port elégetlen állapotban ki
szórja.

Szóval tele van tökéletlenséggel.
De a legtöbb vadásznak ez állván rendelkezésére, ala

posan kell foglalkozni vele. A belföldi füsttelen por 
wöllersdorfi patronokba töltve jön forgalomba.

Az osztrák gyártmányú füstnélküli por egyébként két
féle minőségben készül vadászati célra, sörét vagy golyó 
alá. Itt minket csak a sörét alá alkelmazható lőpor ér
dekel.

(Folytatjuk.)

Változások és kitüntetések a Coburg 
hercegi erdészeti tisztikarnál.

Fülöp Szász Coburg Gothai herceg Gál Lajos ebenthali 
erdőhivatali főnököt I. o. erdőmesterré, Szénássy Béla 
erdőrendezőségi főnököt főerdőmérnökké, Holéczy Gusz
táv, Szontagh Andor, Poáhradszky Pál erdőmérnököket 
főerdőmérnökökké, Király Emil és Szilvássy László 
erdőmérnököket I. o. erdőmérnökökké jelenlegi állomás
helyeik megtartása mellett, nevezte ki. Továbbá áthe
lyezte Szontagh Andor főerdőmérnököt Nagyrőcéről a 
murányi pénztárhoz ellenőrnek, Lukovich Attila murányi 
pénztári ellenőr-főerdőmérnököt Nagyrőcére erdőgondnok
nak, végül Buáay Aladár erdőmérnökjelöltet hasonló 
minőségben a szittnyai erdőhivatalhoz Szentantalba.

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Kérném, hogy nb. lapjában a következő nyílt kérdést 

fölvetni méltóztassék:
Előhegységet képező erdővidéken (lékai-lakompaki- 

fraknói hegyek, Ausztria határán, a Simering és Schnee- 
Berg alatt) 3—4 éves átiskolázott lúcfenyőből és erdei
fenyőből hány darab csemete kell kát. holdanként az 
ültetéshez ?

Illetőleg melyik elfogadhatóbb •
a) 2500—3200 drb. k. holdanként,
b) 4000—7000 ....................

Kérem szaktársaimat, hogy ezen nyílt kérdésre, habár 
egyesek előtt esetleg szokatlannak is látszik, nézeteiket 
és tapasztalataikat 1.-lapon velem közölni szíveskedjenek.

Maradtam tekintetes Szerkesztő Úrnak
Kismarton (Sopron m.), 1912. március 11.

kész szolgálattal:
Mikolás Vince, 

hgi erdőtanácsos.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Braxator Hellmuth kir. segéderdőmérnököt Krasnóról 
Susakra, Kakódy Dániel kir. segéderdőmérnököt pedig 
Susakról Krasnóra (erdőgondnoknak) helyezte át, és kiren
delte a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületé
ből Balás Emil m. kir. segéderdőmérnököt a Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskola növény
tani tanszékéhez kisegítő szolgálattételre.

* Ritter Károly m. kir. főerdőtanácsosnak Orsováról 
a gödöllői erdőhivatalhoz történt áthelyezése indokából 
káránsebesi ismerőseinél f. hó 12-én búcsulátogatásokat 
tett. Előzetes értesítés nélkül városunkban megjelenve, 
Balás Sándor vagyonközségi erdőigazgató rögtönzött 
búcsulakomát rendezett a körükből távozó kedves és 
szeretett szaktársnak. Az összes helybeli és néhány külső 
erdőtiszt, a járás közkedvelt főbírája és igen sok más 
jó barátokból kikerült nagy társaság övezte a búcsúzó 
asztalát. LázasJ selmeci bajtárs dalok és „Ballag már a 
vén diák" varázsteljes dallama mellett végre is kény
telen volt a jókedvű társaság a szeretett búcsuzót este 
6 órakor az indóházig elkísérni, hogy Lúgoson is 
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számtalan barátja körében hasonló búcsú-ünnepélyben 
részesüljön.

* Kinevezések. A király Szalai Ernő közalapítványi 
erdőtanácsost közalapítványi főerdőtanácsossá nevezte ki. 
— A földmivelésügyi m. kir. minister á besztercebányai 
m. kir. erdőigazgatóság kerületében kinevezte: Pajer 
Istvánt m. kir. erdőtanácsossá, Bozer Jenőt és Rónay 
Györgyöt m. kir. erdőmérnökké', Hering Albertet, Jnr- 
kovich Jánost, Krivachy Andort és Tótt Lászlót m. kir. 
segéderdőmérnökké.

* A munka jutalma. Szép ünnepség folyt le március 
hó 3-án Somogyszilben, a községházánál. A földmivelés
ügyi minister 100 korona arannyal és díszoklevéllel 
tüntette ki Balog Károly 75 éves erdőőrt, a gr. Hunyady- 
féle uradalomban 51 éven át eltöltőit buzgó és hűséges 
szolgálatáért. — A jutalmat a hatóság képviseletében 
Bogyay Viktor igali járási tb. főszolgabíró nyújtotta át 
a kitüntetettnek hatásos, szép szavak kíséretében, mél
tatva az ünnepelt több mint félszázados hűséges, kitartó 
munkásságát, valamint méltatva az uradalom vezetőségé
nek humánus, tapintatos bánásmódját, amivel nagyban 
hozzájárult ahoz, hogy alkalmazottai az uradalomban ily 
hosszú időn át szolgáljanak. Balog Károly meghatottan 
rebegett köszönetét a kitüntetésért. — Az ünnepen jelen 
volt az uradalmi tisztikar, élükön Fautz Lajos lovag 
jószágfelügyelővel és Tartisch Hugó kasznárral, a köz
ségi elöljáróság,. Petrák Gyula körjegyző, az uradalmi 
cselédség és nagyszámú érdeklődő közönség. — Az 
ünnepség után az uradalom a cselédséget megvendégelte 
s az ünnepelt Balog Károlyt teljes fizetéssel nyug
díjazta.

* A magyar vadfauna vadászati monográfiája. 
Amennyiben erre vonatkozó irodalmunk ez idő szerint 
nagyon hiányos még, vadászati körben mozgalom indult 
meg a hézag sürgős pótlására. A szárnyas vad vadászati 
monográfiájának megírására sikerült közismert, jeles tollú 
vadászati írónkat: Lakatos Károlyt megnyerni. A mű már 
ez év őszén díszesen Mustrálva megjelenik a könyv
piacon. A sneffajainkra vonatkozó rész közlését jövő 
számunkban megkezdjük.

* Figyelem a visszavándorlókra. Az Amerikából 
visszavándorlók száma még elég tekintélyes. December
ben és januárban csak Oderbergen át több mint tizen
hatezren tértek vissza Ausztria-Magyarországba. Kívánatos 
volna, hogy ezekre a visszatérőkre fokozottabb figyelmet 
fordítanának, hogy állandóan ittmaradhassanak hazájuk
ban és ne legyenek kénytelenek néhány év múlva újból 
munkát vállalni Amerikában. (Atlas.)

Csemete-eladás.
200,000 drb 3 éves és 400,000 drb 4 éves 

iskolázatlan

lúcfenyő-csemete
eladó azonnali szállításra.

Nagyobb mennyiség vásárlása esetén a 3 éve
sek ezrenkint 4 K-val, a 4 évesek 4 K 50 f-rel 
számíttatnak.

A csomagolás önköltségi ára vásárlót terheli, 
ez alatt azonban csak a rekeszek anyag-ára és 
összeállítási költsége értendő.

Kassa, 1912. március 27.
Kassa szab. kir. város 

erdőhivatala.

Jutányos árban eladók:1 mérőasztal teljes felszereléssel,1 universal boussolás távcső,1 diaméter,1 bosszkörző,1 átrakó körző,1 szög átrakó,1 távcsöves vonalzó, külön bousso-lával,2 szögtükör,1 mérőléc tokban.
Venni szándékozók forduljanak BHNCZIK SÁMUEL ág. b. ev. esperes úrboz RIMH-- KOKOVFI (öömör vm.), avagy a Banczik családhoz Budapest, Rottenbiller-utca 5/c. földszint, ahol a műszerek megtekinthetők.
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Értesítem t. vevőimet, hogy a

JURA-FEGYVEROLAJ 
laboratóriumot ABONY-ba 
(Pest megye) helyeztem át.

„Jura-Fegyverolaj
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá

U

a„Jura-Foncsorozó
a beóímosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budapesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quirsfeld 
János. Kolozsváron : Schuster Emil. Debrecen
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsonyi Pál. 
Szatmáron: Koós Gábor. Deésem: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin. Nagyvárad és 
Pécs: Ladányi József uraknál és a „Jura-fegyver- 
olaj“ laboratóriumban: Abony, Pest megye.

Ad 618—1909. szám.
Ara egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f.

Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K. *.* J

KITÜNTETÉSEK
BRÜNN 1894. • TROPPAU 1895.

JCeiöer V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

j-reuoeninai (üsztr. szilézia)

; Vadászati .... 
ékszerkülönlegességek

(Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg-

I
.......................... tásban..............................

1 Ékszerek, arany- és ezüst- 
1 árúk, Chinaezüst-cikkek és 

műöntvény-tárgyak gyára és 
..................raktára...................

J Képes árjegyzéket kívánatra ingyen 
, és bérmenve küldünk.

A cím pontos megadását kérjük. 
Szarvas- és rókafogak előzetes bekül-

ÁT ' megvétetnek.

Árverési hirdetmény.
(Juharfa-eladás.)

A kispataki volt úrbéresek Kispatakon (Mára- 
marosmegye) a községházán 1912. évi április 
hó 14. napján d. e. II órakor tartandó 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladják a nagyméltóságu m. 
kir. földmivelésügyi Ministeriumnak 115502/908. 
számú magas rendeletével eladásra engedélye
zett, bélyegzéssel és számmal kijelölt 779 drb 
30 cm. mellmagasságu átmérőnél vastagabb 
juharfa törzset.

A fakészlet hivatalos becslés szerint 779 drb 
törzs 862 m3 tisztán kihozható műfatartalommal; 
kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becs
érték 10,000 K, a bánatpénz 1000 K.

A feltételektől eltérő, avagy távirati és utó
ajánlatok figyelembe nem vétetnek, a fakészlet 
becsértéken alul nem adatik el.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
megtekinthetők a máramarosszigeti m. kir. ál
lami erdőhivatalnál, az ökörmezői m. kir. járási 
erdőgondnokságnál és az eladó úrbéres birto
kosság alulírott elnökénél.

Kispatak, 1912. évi február 10.
Popovics Vaszily

urb. elnök.
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Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.

Erdei facsemete
1912. évi tavaszi szállításra.

800.000
2/

drb. 2 éves lucfenyő Picea excelsa magonc
1.200.000 „ 3

10.000 „ 5 , „ „ „ átiskolázott
10.000 „ 3 , jegenyefenyő Abies pectinata magonc

300.000 „ 2 , banksfenyő Pinus banksiana
10.000 „ 2 „ „ átiskolázott
35.500 „ 3 „ kékfenyő Picea pungens glauca magonc
85.000 „ 2 „ douglasfenyő Pseudo tzuga douglasi magonc
5.000 „ 2 „ vörösfenyő Larix europaea magonc
1.500 „ 3 „ „ „ „ suháng

600.000 „ 2 „ feketefenyő Pinus austriaca magonc
400.000 „ 2 „ „ „ „ átiskolázott
300 000 „ 3 „ „ „ „ magonc

1,000.000 „ 2 „ kocsánytalan tölgycsemete
1.000.000 „ 1 „ kocsányostölgy Quercus pedunculata

200.000 „ 2
75.000 „ 3

800.000 „ 1 „ kőris Fraxinus americana alba magonc
300.000 „ 2 „ „ „ „ „ n

10.000 „ 1 „ » » ornus
116.000 „ 2
50.000 „ 3
85.000 „ 1 „ „ „ excelsior
85 000 „ 2
16.000 „ 2 „ mezgéséger Alnus glutinosa
35.000 „ 2 „ hamvaséger „ incana

1.100.000 „ 1 „ ákác Robinia pseudoacatia „
3.000 „ 1 „ dió Juglans nigra
1.500 2

200 „ 2 „ „ „
6000 „ 2 „ juhar Acer pseudoplatanus magonc
2.000 „ 3 „ „ „ „ suháng

Továbbá 1kislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű.
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdőgondnoksága Lankás (Lunkaszprie).
PostEi: Bihardobrosd (Dobrest) Biharmegye.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs : j Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Remetei KŐ VÁR Y JÁNOS Budapesten. í lfj' N „VJuikörút

Válasz „Az erdő értéke“ című cikkekre
Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos.

A „Magyarország mai vagyoni helyzete és a 
magyar erdészet“ című tanulmányomnak bírála
taként fenti cím alatt irt három cikkre kívánok 
alábbiakban válaszolni.

I. cikk.
Rövid tartalma következő:
Cikkíró úr szerint megtagadom fenti tanul

mányomban a magyar erdészetnek azon törek
vésével való szolidaritásomat, hogy a magyar 
erdészet a mezőgazdaságnak méltó verseny
társa lehessen és oda álltam ellenségeink közé, 
mit lélektanilag nem tud megmagyarázni. Sze
rinte tévedtem számításaimban, mért játszottam 
a számokkal; az erdőnek jövedelmét korszaki, 
a szántóföldét évi járadéknak vettem. Azt állítja, 
hogy felvett példám szerint az erdőnek járadéka 
3°/o-al 114 K; 4%-al 147 K; holott a szántó
földé 50 K. Egyébként — úgymond — példám
ban egyenlő talajokat kellett volna összehason
lítanom. Azt mondja továbbá Cikkíró úr, hogy 
a járadék csak addig jövedelmezhet, amig befek
tetett tőkeként kamatozhatik és az ember fel 
nem használja; és folytatólag előadja, hogy ha 
az ember a gyomrán tesz megtakarítást s a 
Megtakarítást erdőbe fekteti, nem dobál el érté
keket. Kijelenti, hogy az erdőnek kezdő értéke 
nem egyenlő a talajértékkel s végértéke vágás
korban nem egyenlő a faállomány értékével, s 
*9y járadékát kell felvenni. Azt állítja továbbá, 
hogy az erdőgazdasági termények feldolgozás 
folytán nagyobb jelentőségűek, mint a magter

melés s átlagban jövedelmez annyit az erdő, 
mint a mezőgazdaság, a legelőkről pedig sze
rinte „szó se essen.“

Nagyon köszönöm, hogy egyébként e cikkben 
elismeri Cikkíró úr, miszerint a ném feltétlen 
erdőtalajon álló erdő törvényesen irtható s így 
ez nem is vitás; továbbá, hogy helyesli, miszerint 
az irtott terület, a kötött természetű erdőknek 
tulajdonosai által ugyanolynagy feltétlen erdő
talajjal cseréltessék ki és hogy elfogadja azt az 
alapot, mit felvettem, t. i., hogy a szántóföld évi 
bére és a fának tőára, összehasonlítási adatnak 
alkalmas. És köszönöm, hogy módot adott nekem 
olyanoknak megokolására és előadására, melye
ket tanulmányomba nem foglalhattam be.

Annak előrebocsátása mellett, hogy Cikkíró 
úr engem félreértett, amidőn ellenségnek nevez 
és azt a látszatot kelti felőlem, hogy az erdé
szetet lerontani akarom, mert épen ennek kellő 
helyen leendő érvényesülését óhajtom s még 
vélt ellenségét is baráttá tenni kívánom: áttérek 
álláspontomnak bővebb megokolására.

A) Mi vitt engem erre az álláspontra?
A viszonyok. Selmecen azt tanultam, hogy a 

mezőgazdaság többet jövedelmez, mint az erdő: 
ez bántott. És a gyakorlatban látva az erdők 
főterményének, a fának kelletlenségét s ez által 
az erdőnek hátrányát, kezdtem a dolgot vizs
gálni és már 1893 óta kutatok ebben az irány
ban. És mik a tapasztalataim? Az, hogy a mező
gazdaság haladt s az erdészet nem. És miért 
nem haladt az erdészet: mert zárkózott volt és 
sok tagja, mint túlzóerdész kicsinyeskedő lett. Elő 
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kell tehát mozdítani a magyar erdészetet álló 
helyzetéből. És ha erre én vállalkozom, mint 
egyik nyilvános és talán első szakszószóló és 
kiteszem magamat erősebb bírálatnak: ezt higgadt
sággal vállaltam előre, hazámért és a magyar 
erdészetnek jövőjéért.

Hogy mik a részletesebb tapasztalataim: erre 
álljanak a következők. Aki az 1870-es éveknek 
második felében figyelni kezdte az általános 
viszonyokat, már láthatta, hogy közgazdaságunk 
teng. Ebből fejlődés' terére lépett az erdészet 
1880-ban, az 1879. évi XXXI. t.-c. alapján, 
melyet azért alkotott az országgyűlés, hogy az 
erre hivatottak az erdőkben rejlő tőkéket hazánk 
javára értékesítsék.

1880—1883-ban azt tanultam Selmecen, 
hogy a kincstári erdőknek tiszta jövedelme 
kát. holdanként 1 K 20 f. És 1909-ben, tehát 
30 év múlva, az átlagjövedelem a kormány
jelentés szerint 1 K 53 f.

E hivatalos adatokat, t. i. a 30 év előtti álla
potot a maival összehasonlítva, azt lehet meg
állapítani, hogy a jövedelmezőség messze mögötte 
marad a mezőgazdaságinak.

Ugyanis egy birtok 1880-ban bérbe volt 
adva 11000 K-ért, 1883-ban 12000 K-ért,
1899—1910. évre 14000 K-ért és 1911. évben 
28000 K-ért. így tehát 30 év alatt az erdők
nek jövedelme 100^-ról 128ü/^-ra, mig a 
mezőgazdaságé lOO^h-ról 255^^-ra emelkedett.

Ennek azonban nem okai az állami erdőtisz
tek, mert' sok befektetés kellene, ami eddig nem 
adatott meg. Hogy lehet e célra az állam
erdészetet a köznek újabb megterhelése nélkül 
pénzzel ellátni? Úgy, hogy a kincstári nem- 
feltétlen erdőtalajokon levő fakészletet eladják, 
a talajt mezőgazdaságra bérbe adják s e két 
jövedelemforrásból a szükséges pénz meg lesz.

Ha ez megtörténik, kellően fel fog emelkedni 
az állami erdők jövedelme.

És e mellett a szántóföldekké alakított 
kincstári erdőtalajoknak értéke fel fog emel
kedni legalább 4-szeres értékre.

Tehát az állami erdészetet akarom emelni és 
nem aláásni.

B) Mi vitt erre az álláspontra másodszor? 
Hazánk jelen anyagi helyzete. Erre nézve jellem

zőnek tartom az 1900-as évek elején, egyik 
osztrák ministernek (talán Körber) az osztrák 
képviselőházban tett nyilatkozatát a kiegyezést 
illetőleg, amidőn a viszonyokat körülbelül így 
körvonalozta: „ 1867-ben gyenge, 1877-ben bukás 
szélén álló, 1887-ben bukástól -megmenekedett 
és 1907-ben és ma, erős Magyarországgal állunk 
szemközt. “

Hogy az erős jelzőnek határozott tárgyi meg
jelölését elhagyta: értem, mert nem tudta volna 
szabatosan kimutatni, hogy miben erős az ország, 
különösen ha a nagy német nemzetnek vagyoni 
viszonyait vetjük arányba a mienkkel. Ez azt 
mutatja, hogy azoké szédületesen nagy a 
mienkhez.

És én hiába kerestem: miben erős az ország. 
Komoly gondolat mellett semmire sem tudom 
még csak reá erőltetni sem az erős jelzőt.

Pedig azóta sok történt; így a mezőgazdasági 
földárak felemelkedtek 160%—400%-al s így a 
földet terhelő adósság (melyről Kossuth Ferenc 
szereplésének első szakában, az országgyűlésen 
azt mondta, hogy földünknek %-a nem a mienk) 
egy csapásra ki lett fizetve, illetve új adósság
szerzésre nyitott új alkalmat.’ Ellenben a megél
hetési viszonyok sokszorosan nehezebbé váltak.

Most pedig csak tényeket fogok említeni, az 
okoknak kimutatása s forrásaik és következmé
nyeiknek bírálata nélkül. Ily tények: bizonyos 
útirányokon, innen drágábban viszik nyugat felé 
a fát, mint onnan kelet felé.

Wien és Berlin olcsóbb zöldséget és jobbat 
kap, mint p. o. az újvidékiek. Ugyanis Újvidé
ken rendkívül nagymérvű zöldségtermelés van. 
A termelt zöldségnek szine-javát közvetítők ala
csony árban az előre lekötött termelőktől meg
veszik s vonatszámra naponkint szállítják Újvidék
ről. Wienben és Berlinben ugyanannyiért adják 
át, mint amennyiért itt megvették, mert az ottani 
vevő kifizeti a vasúti portót s a közvetítő, kül
földre szállítás címén, a portónak egy jó részét 
visszatérítési jutalom fejében (refaktia) megkapja 
s ez a nyeresége. Itt marad, a zöldség salakja 
s ezt drágább napi áron kell itt venni. így van 
ez más zöldségtermelő helyeken is.

Ott van a cukor surtaxe, melynek következté
ben Galíciában s a vele szomszédos magyar
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országi községekben olcsóbban vettem az oda 
vitt, illetve vissza is- hozott magyar cukrot, mint 
a termelés helyén Szerencsen.

A jó marhát Wienbe viszik s onnan kap Buda
pest jó húst stb. stb. Mindezek arra kell hogy 
ösztönözzenek bennünket, hogy a meglevő orszá
gos kereteken belül, úgy a mezőgazdasági, mint 
az ipari munkásnak megélhetését legalább olyanná 
tehessük, mint amilyent fentiek szerint a külföldi 
munkások élveznek. Es ebben a törekvésben 
a mezőgazdákat segitni kell a magyar erdé
szetnek kellő mérvig, t. i. úgy segítsen rajtuk, 
hogy engedje át ugyan a többet jövedelmező 
gazdasági ágra az e célra alkalmas földeket, azaz 
új erőforrásokat nyisson, de hazánk, érdekében 
őrködjék, hogy az oly talajon, melyen a mező
gazdaság csak rövid ideig is csupán kísérletező 
lehet és állandó jövedelmet szolgáltató nem 
maradhat, ott az erdőket fentartsa.

C) Általános hazai erdészeti szempontból 
következő okok indítottak régen érlelődő meg
győződésre alapított véleményemnek közzé
tételére.

Nem tagadhatja senki sem, hogy mind erő
sebben nyilvánul az erdészettel szemben bizo
nyos ellenszenv. Ennek kell, hogy oka legyen. 
Az ok szerintem az erdészetnek elzárkózó, min
dent saját szempontjából ítélő, egy helyzetben 
maradó fellépése.

Nem elég csak adminisztrálni s a folyó ügye
ket elintézni, hanem a viszonyokkal számolva 
kell a közös cél, az erdők s a talajoknak na
gyobb jövedelmeztetésével hazánk boldogulásá
nak elősegítése felé törekedni.

Ha ezt elmulasztjuk, összeütközésbe jövünk 
a társadalommal, amely aztán egyszer türelmét 
vesztve, az erdész'etet újra másnak fogja alá
rendelni, mint azelőtt volt, hogy így a szorosabb 
és egyébre kevésbé kiterjeszkedő tevékenység- 
helyett olyan rendelkezzék velünk, aki az ország 
és a társadalomnak érdekét sokkal több figye
lembe részesíti s.ebbe illeszti bele az erdésze
tét, nem pedig megfordítva. És ekkor megtör
ténhetik, hogy az erdészet még háttérbe is leend 
szorítva.

Attól tartok én tehát, hogy a magyar erdé
szet elveszti önállóságát s akkor mily nehéz 

lesz ezt újra visszanyerni. Még pedig miért 
veszíti el? Azért, mert az életbe be nem illett 
elvek mellett akar kitartani. így p. o. évek 
óta az erdőtörvénynek átdolgozása volt sürgetve 
s ezzel szemben annak változatlan fentartása 
volt a jelszó egész a mai időig, amidőn Serényi 
gr. Őexcellenciája a törvényváltoztatást elkerül- 
hetlennek jelentette ki. És a törvénynek végrehaj
tásánál is bizonyos mozdulatlanság tapasztalható. 
Emiatt a tekintélyes Orsz. Érd. Egyesület, évi 
kiadványába, az Erdészeti Zsebnaptárba, 30 
évvel ezelőtt gyűjtött oly adatokat kénytelen be
venni, amint tanulmányomban ismertettem, hogy 
p. o. Szeged városnak 7481 kát. holdnyi erde
jéből csak 3 kát. hold volna nemfeltétlen erdő
talaj. Kiss Ferenc főerdőtanácsos csodálkozva 
kérdezte tőlem, honnan vettem ezt az adatot; 
pedig ő már csak jól ismeri Szeged erdejét. 
Tehát az összeírás egészben volna újra fogana
tosítandó, hogy legyen helyes és jó alap a to
vábbiakhoz. És van sok egyszerűsíteni való is, 
melyeket itt felsorolni felesleges.

Túlzó erdésznek tanítottak engem is. Az is 
voltam az erdőrendezési munkálatokban s az 
erdőnek jövedelmeztetésével nem törődtem ; pedig 
az erdőnek produktívnak kell lenni és ehez 
képest mit ér a legremekebb gazdasági terv és 
kezelés is, ha $nnek költségei a jövedelmet fel
emésztik. Nagyon sok erdőtisztnél, aki hasonló 
hibában szenved, az aprólékoshoz való görcsös 
ragaszkodás nyilvánul; nem tekintik a magasabb 
jövedelmeztetést s az oly érdeket, amely az erdő
birtokosra kiváló súllyal bírhat s figyelmen kívül 
hagyják az e miatt keletkező ellenszenvet, amely 
pedig a magyar erdészetet meg fogja bénítani, 
így p. o. egy szakember egy plébániai szántó
földet övező akácfasornak állami kezelésbe véte
lét akarta erőszakolni. Más esetben amidőn az 
újonnan épült vasút, egy mintegy 1000 kát. 
holddal bíró birtokosnak erdejéből, a községi 
szilvások szélén körülbelül 7 k. h. hosszú keskeny 
erdősávot, mely sik és jó minőségű nemfeltétlen 
erdőtalajjal bír — elvágott s ezt az erdőbirtokos 
szilvássá akarta alakítani: az illető -szakember 
a kérelemnek megtagadását javasolta s forszí
rozta, azt hozván fel okul, hogy az utasoknak 
sokkal szebb látványt fog nyújtani, ha mindkét 
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oldalon erdő lesz. Az erdő pedig a szép völgybe 
való betekintést zárja így el. Stb. stb.

Az ilyen túlzások keltik fel az ellenkezést s 
ellenszenvet s ezek gyengítik meg helyzetünket 
úgyannyira, hogy tudok közvetlen forrásból 
több esetet, amidőn az összes szakközegeknek 
ellenkező véleménye dacára, egy-egy képviselő
nek közbenjárására, a határozottan feltétlen erdő
talaj töröltetett s legelőnek átengedtetett. Ezek 
épen nem mutatják, hogy erősek volnánk.

Miért erőltessük tehát a nemfeltétlen erdő
talajokon az erdőknek fentartását, mikor nem, 
az az államnak érdeke, hogy ezeken a tala
jokon erdészkedjünk, hanem hogy több jőve-, 
delemforrás legyen megnyitva a folyton sza
porodó lakosságnak.

A nemfeltétlen erdőtalajoknak átalakítása úgy 
is meg fog történni; ha ma nem a mi javunkra, 
akkor meg fog történni holnap a máséra; miért 
kellene tehát az ellenállhatatlannal szembeszállni? 
Azért, hogy önállóságunkat elveszítsük 1 és 
hazánk ezeket az erőforrásokat csupán erdész
kedésünk miatt ne fordíthassa javára, hanem 
ezzel is gyengülve, más vegye majd ezeknek 
az erőforrásoknak hasznát.

Alkalmazkodnunk kell tehát, és territoriális 
érdekeltségünk miatt ne túlozzunk, hanem 
tegyünk szolgálatot a köznek, hogy közbecsü- 
lésben legyen részünk s önállóak maradhassunk, 
s inkább engedjük magunk át a nemfeltétlen 
erdőtalajokat, mintsem hogy önállóságunk elvesz
tése mellett ezeket úgyis elvegyék.

És e három érvből keletkezett az a reform, 
amit célszerűnek látok, t. i. tegyük minta-jöve- 
delmezővé az állami erdőket a köznek külön 
megterhelése nélkül és szolgáljuk a főérdekeket 
s e mellett újra szervezkedjünk, hagy saját bol
dogulásunknak közepette betölthessük törvényes 
feladatainkat, az erdőknek, mint javaknak kellő 
hasznosításával.

Félreértette tehát Cikkíró úr tanulmányom
nak alapcélját. Mintha én a magyar erdé
szetet elhuktatni akarnám, — úgy jellemez. 
Sőt épen fel akarom a magyar erdészetet kel
teni központosán adminisztráló szendergéséből, 
hogy a fegyelmezettnek nevezett s feladatát betöl

teni kívánó, de voltakép az oly sokszori csaló
dástól elzsibbadt és korlátok közé állított állami 
erdő-tisztikarnak munkaereje érvényesülhessen 
s ne kösse le bizalmatlanság, hanem a részlet
kérdéseknek reá bízása által a körülményekhez 
jobban alkalmazkodhassék és ezáltal jelzett főfel
adatát kellően teljesíthesse.

E reform úgyis meg fog előbb-utóbb történni, 
amint megtörténik most már a törvénynek a mai 
viszonyokhoz való átdolgozása; és ha még meg
történik az államerdőtiszti külön létszámoknak 
egyesítése, továbbá a mai központos vezetésnek 
szétosztása, tagolása és megtörténnek az erdő
cserék : csakis akkor fog a magyar erdészetnek 
működése .teljes sikert elérni.

Áttérek most a számításokra.
Téved cikkíró úr, ha azt gondolja, hogy össze

cseréltem az évi s korszaki járadékokat. Lássunk 
példát; az az egy kát. h. erdő, melynek fatö
mege 100 éves korban 3600 K-t ér, csak 100 
évenként adhatja ezt a jövedelmet, különben 
nem lehetne 100 éves és más értéke volna. 
És 100 kát. h.-nyi erdőben 100 éves beosztás
nál, az évi vágástér 1 k. h., mely 100 év 
alatt csak egyetlenegyszer kerül ugyanarra a 
területre, mert ha többször kerül, ki van zárva 
100 éves fának vághatása s akkor a 100 éves 
alap nem lévén megtartva, más leend jöve
delme is.

Az egy holdnyi erdő e jövedelme tehát világo
san korszaki járadék s az erdőnek kezdő értéke 
e szerint számítandó. Éhez képest az épen be
telepített talajnak, vagyis az erdőnek kezdő ér
téke (1. Érd. Zsebnaptárban 287. old.) 3600 
szorozva 0.0549-el 197 K 64 f.

Egészen más a talajnak termelő, tehát gazda
sági működése, mely évenként nyilvánul az évi 
növekvésben, azaz a talajnak értéke az a tőke, 
mely 100 év alatt kamatos kamataival 3600 K-ra 
növekszik (a talajtőke évi kamatos kamatai = - 
az évi növekvések értéke a korszaki idő végén 
és így egyenlő az erdő faállomány végértékével) 
s ez a tőke 187 K 31 f. (L. E. Zs. 281. old.) 
Ezen két érték t. i. csak talaj s betelepített talaj = 
az erdő kezdő értéke közti különbözet a betele
pítési befektetésnek azon része, amelynek a 
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időközi jövedelmekből való megtérülése nem 
feltétlenül szükséges. Ez a 10 K 33 f, kamatos 
kamatokkal 100 év múlva 198 K-ra nő, mely 
az erdő kezdő értékénél tett korszaki kiadásnak 
végösszege, korszaki megtérítő bevétel, azaz 
korszaki járadék stb.

Az állítja Cikkíró úr, hogy az erdő 147 K 
évi járadékot ad, mert 3600 K-t ad 100 éven
ként s ez a következő 100 év alatt kamatozva 
147 K évi járadékkal szolgál. Ez igaz, de téved, 
amidőn ezt a járadékot a szántó egy évi egy
szerű járadékával hasonlítja egybe.

Hogy bebizonyítsam tévedését, három egy
szerű példát veszek fel.

Első eset. Erdőnek szántóvá alakítására s 
erdőgazdaság további folytatására való össze
hasonlításként felveszem, hogy van két kát. 
h.-nyi 100 éves tölgyerdő bácskai jó talajon. 
Két egyenlő részre lesz osztva. Mindenik rész
letnek tulajdonosa eladja a fát 3600—3600 K-ért. 
Az egyik kiírtja az erdőt, a másik pedig foly
tatja az erdőgazdaságot. Mindeniknek van a 3600 
K-ból 100 évig évi 147 korona évi járadéka. 
Mindkettő e járadékból él.

Az erdőfentartónak az erdőből lesz 100 év 
múlva faértékben 3600 K-ja, mint erdőjöve
delem, amelyet évi 5 K 94 f elhelyezett évi 
járadék is előállíthat.

Az erdőt szántóvá alakító birtokos a jó bács
kai talajért kap évi 100 K bért, amely 100 év 
múlva 4"K-al felszaporodik 123672 K-ra. És 
a 101-ik évtől fogva kap az erdőfentartó 
folytatólag évi 147 K-át, mig az erdőt szán
tóvá alakító 4807 K évi járadékot. Ez az 
eredmény újabb 100 év múlva ismétlődni fog, 
mert a szántó újra előállítja 100 év alatt a 123672 
K-t, mint az erdő a 3600 K értéket.

A többlet a mezőgazdasági több termelés 
értéke.

Világosan bizonyítja továbbá cikkíró úrnak 
tévedéseit az ő maga folytatólagos fejtegetése, 
amidőn az erdőnek 100 évi jövedelmét egy
szerűen 100 részre osztja s 36 K évi jára
dékot tüntet fel, holott 36 K évi járadék 100 
év alatt 3?K-al 21862 K-ra emelkedik, már 
pedig ily értékű erdő sehol sincsen, nem hogy 
nálunk volna, s ilyen előállhatna és ennyit érne.

Még további bizonyítékként felveszem, hogy 
van egy 100 éves szabályos tölgy erdőnk, 100 
éves vágásforgóban kezeljük s így az évi vágás
tér 1 kát. h. 3600 K értékkel. Itt egy holdra 
36 K esik. De miért esik? Azért mert a szabá
lyos 1—99 éves fakészletnek tőkéje, az évi 5 
K 94 f járadékot 36 K-ra felemeli. Ha már 
most a tulajdonos kiírtja az erdőt s a szabályos 
fakészletet értékesíti, ennek ára fejében kap 
mintegy 100000 K-t. És ekkor már nem évi 
36 K-t kap, hanem :

évi bért 100 K-val .... 10000 K,
a 100000 K évi 4%-os kamata 4000 K, 

együtt 14000 K.
Szemben áll kát. holdanként: évi 36 K évi 

140-K-val. (Itt Cikkíró úr a talaj és fakészletnek 
együttes jövedelmét, a tiszta talaj-jövedelemmel 
tévesztette össze.)

És ezen esetnél mit nyer még az átalakító? 
Azt, hogy a 120000 K értékű erdejében, (t. i. 
3600 K évi jövedelemnek tőkéje 3%-al 120000 K, 
melyből a talajra 20000, a fakészletre 100000 
K esik), a talajnak eddigi erdőtalaj értéke, a 
nagyobb jövedelmezőséghez mérten, felemel
kedik legalább 200000 K-ra és a fakészletnek 
100000 K árával együtt, az azelőtti 120000 
K értékű vagyona, 300000 K-t fog érni.

A szántóföld talajon álló erdőt tehát nagyon 
érdemes átalakitni.

Tovább megyek. Ha egy kát. h. erdő 147 
K járadékot adna, akkor 100 holdnak jöve
delme 14700 K volna, már pedig, mint kimu
tattam, a 1OO h. erdőé csak 3600 K.

Ebben rejlik Cikkíró úrnak főtévedése; t. i, 
azt hitte, hogy az erdőnek jövedelme nem más, 
mint az 1—100 évi járadékoknak s kamatai
nak összegéből előálló tőke után, ennek a 
101—200 évi folytatólagos kamatozásából 
kiszámítható évi járadék, holott a 100 holdas 
példa igazolja, hogy csak az 1—100 év alatt 
előálló tőke az erdőnek produktuma, nem 
pedig, az a tőke, amit így mellette kamatoz
tatunk.

így p. o. a 100 holdas erdőből csak akkor 
nyerünk 14700 K járadékot, ha az erdőnek 
3600 K járadékán kívül, még 277500 K-nyi 
(tehát nem évi járadékra felhasznált) külön tőkét 
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kamatoztatunk és ezt állandóan fentartjuk, mert 
az erdő ily tőkét nem pótol úgy helyre, mint 
a szántó a 123627 K-t.

Ez a 277500 K a 101—200 évi kamatos
kamatoztatásnak megfelelő tőke, melyet Cikk
író úr az erdőnek előlegezett, de amelyet a 
szántótól megtagadott. Ha szántó mellett kama
toztatunk ily tőkét, akkor ennek jövedelme össze
sen 25100 K. Cikkíró úrnak tévedése abból az 
okból származik, mert a jövedelmet szolgáltató 
tőkéknek minőségét elfeledte mérlegelni s így 
állította párhuzamba az 1—100 évi járadékok 
kamatos kamataiból nyert tőkének 101—200 
évi kamatozása mellett előálló erdőjáradékot, a 
szántónak évi kamattalan járadékával.

Azt vitatja Cikkíró úr, hogy a szántóföldnek 
100 év múlva nem lesz 61881 K értéke, mig 
az erdő megéri a 3600 K-át. Ezt csak azért 
mondja, mert a talaj értéket a talajjövedelem
mel téveszti össze. Pedig ezek különállók.

Ugyanis az 1-ső év elejére letarolt erdőtalaj, 
a 100-ik évben letarolva ugyanaz fog lenni, 
mint az 1-ső évben. Értéke a mívelési ágtól függ.

A talajjövedelem pedig az az érték, amit a 
talajok szolgáltattak évi járadékaikkal és kama
taikkal mívelési ágak szerint, azaz az erdőnél 
3600 K, a szántónál az évi 100 K után 123672 
K. Itt nem szabad a tulajdonosnak egyéni saját
ságait beleszőni, mert nem a tulajdonosoknak 
egyéni sajátságairól, van szó, hanem a két míve
lési ág jövedelmezőségének összehasonlításáról 
s e célból azokat a jövedelmeket, amiket a talaj, 
erdő vagy mezőgazdaság mellett nyújtott, nem 
szabad mellőzni, mert a talaj tényleg megadta 
a jövedelmet. A tulajdonos pazarlása vagy taka
rékossága nem tartozik ide, mert az erdőbirtokos 
is elköltheti a 100 évre szóló egyszerre kapott 
3600 K-ját, akár úgyszólva — egy blatton.

Az eddigi eredményekből következő adatokat 
nyertük:

erdőnek egyszerű talaj
járadéka a felvett leg
jobb minőségű talajon 5 K 94 f;

1. < szántónak egyszerű ta
lajjáradéka a felvett 
legjobb minőségű ta
lajon ..................... 100 K — f;

3.

erdőnek talajból s fa
készletből együttes 
járadéka 6 + 30 K 

szántónak járadéka er
dőből alakítva: évi 
bér 100 K és a fa- 
készletkamat 40 K 
együtt.....................

erdőnek 1—100 évi já
radéka kamatos ka
mattal s e tőke után 
ennek 101—200 évi 
kamatos kamataiból 
& tőke felhasználása 
mellett évi ...

szántónak 1—100 évi 
járadéka ugyanígy 
számítva ....

erdőnek 100 é.vi jöve
delme 1—100 év alatt 
kamatos kamatokkal 

szántónak 100 évi jöve
delme 1—100 év alatt 
kamatos kamatokkal

36 K — f;

140 K — f;

147 K — f;

4807 K — f;

3600 K — f;

123627 K — f.
Második eset. Kz elsőnek megfordítottja. Van 

két kát. hold szántóföld Bácskában. Két tulaj
donos közt egyenlően lesz elosztva. Az egyik 
erdőt telepít, a másik pedig folytatja a mező
gazdaságot. Aki erdőt telepít, másból fog élni, 
mert a beerdősített talaj nem ad jövedelmet, az 
időközi jövedelmet pedig a kiadások emésztik 
fel. A szántóföld-tulajdonosról is fel kell tehát 
venni az egyenlőség kedvéért, hogy szintén más
ból él.

100 év múlva leend:
az erdőtelepítőnek 3600 K megtakarított fa

értéke ;
a szántótulajdonosnak 123762 K készpénze.
Tehát nem válik be az a tanács, hogy minél 

több erdőt telepítsünk, mert a nemfeltétlen 
erdőtalajon az erdőtelepítés nagy veszteséggel 
jár. Ezt a civilisatio sem kívánja, mert ha az 
volna a míveltségnek fokmérője, hogy minél 
több erdő legyen, akkor legnagyobb míveltség
nek p. o. a délamerikai rengetegekben kellene 
lenni.

Harmadik eset. Kész 100 éves erdő, — tehát 
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olyan, amely a fent ismertetett külön tőkéjű 
fatömeggel van ellátva, — és szántóföld van s 
mindegyiknek tulajdonosa egyenlő mérvű jöve
delmet használ fel; a talajminőség is' egyenlő. 
Csak ez a két feltétel legyen egyforma. Az erdő 
faállománya megér 3600 K-át, talaja pedig a 
jövedelemhez mérten 3°/o-al megér 187 K-át, 
összes értéke tehát 3787 K. A szántóföld értéke 
100 K évi jövedelem után 4%-al 2500 K.

Az erdőtulajdonos kap évi 147 K-t; mig 
a szántóföldtulajdonos kap: évi bért 100 K-t; 
és a 3787 — 2500 — 1287 K tőkekülönbözetnek 
4%-os kamatát, 5 K 48 f, együtt kereken 152 
K-t kap s ebből felhasznál szintén évi 147 K-t. 
Marad tehát a szántóföldtulajdonosnak évi 5 K 
megtakarított járadéka, mely 100 év múlva 6185 
K készpénz. A második 100 év múlva e birto
kosnak lesz újra 6185 K-ja (a 101—200 év 
alatt az évi 5 K megtakarítás) után és még 
lesz az első 100 évi 6185 K után az új 100 
év alatt kamatos kamataival együtt 312342 
K; együtt tehát kereken 320000 K-val lesz 
többje, mint az erdőfentartónak, pedig utóbbi 
külön tőkével is el volt látva.

Avagy ha valaki azt veti fel, hogy elkölti 
mindegyik tulajdonos az összes jövedelmét, azaz 
ne kamatoztassuk a jövedelmet: akkor azt fele
lem reá, hogy a szántóföld 200 év alatt 30400 
K értéket produkálhatott, amig az erdő csupán 
7200 K értéket jövedelmezett és már ebben a 
3600 K-ban kamatos kamatok vannak, holott a 
3040Ö-ban nincsenek. Tehát teljes kamat nélkül: 
évi 5 K 94 f és 152 K járadék áll szemben.

Áttérek ezután Cikkíró úrnak arra az állítására, 
hogy a búza alig emelkedik értékében, mig a 
fa feldolgozás után sokkal nagyobb értékűvé válik.

Vájjon a lábon álló búza mily értékre emel
kedik, mig valaki kifli vagy cukrászsütemény 
alakjában megeszi? Avagy mily értékemelkedés 
esik a juhon levő gyapjúra, mig valaki kész 
kabát alakjában magára ölti? — Példának élég 
ennyi. Ne kicsinyeljük tehát a százszor annyi 
értéket kezelő mezőgazdaságot.

Azt mondja Cikkíró úr: „a legelőkről pedig 
szó se essen.“ Ne vegye kérem rossz néven 
tőlem, ha ennek ellene mondok. És vájjon, a 
kisgazdák miért ragaszkodnak annyira a legelő

höz? Bizonyára nem azért, mert a legelőből 
kevés a hasznuk. Ha az erdőből több hasznuk 
volna, akkor biztosan az erdőhöz vonzódnának. 
Pedig a legelőhöz való ragaszkodást is az a 
momentum diktálja, amit velem szemben Cikk
író úr említ. (M. E. 1912. 40. o. alulról 4—5. 
sor és 9—10. sor.) És igazságuk van a kisgaz
dáknak, mert életszükségleteiknek nagyobb részét 
szerzi meg a legelő, mint az erdő. És vájjon 
a kormány is azért fordít a legelőkre oly nagy 
gondot, mert kevés a hasznuk? Kell és 'szük
séges tehát, hogy a legelőkről is „szó essék.“

Tessék ezután elgondolni, hogy mennyi 
volna a bácskai s bánáti jótalaju kincstári 
erdők talajának jövedelemtöbblete.

(Folytatjuk.) 

*********************************** **5Í:

A lisztharmatról.
A lisztharmattal is úgy voltunk a gyakorlatban: mert 

nem ösmertük, elsiklottunk felette, nem tulajdonítván 
neki komolyabb fontosságot.'S mivel az e fajta gombák 
ösmerete amúgy sem erős oldalunk, hát megnyugodtunk 
benne, hogy amint jött, úgy el is múlik, más ehez 
hasonló jelenségekkel együtt, melyek tudományos érték
kel talán igen, de gyakorlatilag fontos érdekkel nem 
bírnak.

Pedig, ha a természeti visszonyok kedveznek a tenyé
szetüknek, rövid idő alatt hihetetlen módon el tud sza
porodni bármelyik nemük, példa reá a Peronospora, mely 
milliókra menő károkat okozott és okozni fog még ezután 
is. Valószínűleg ez is lappangott valahol évek és évek 
hosszú során által, mig egyszer egy neki kedvező idő
ben hirtelen milliárdokra szaporodva megjelent: mire 
kezdették komolyan észre venni, már el volt terjedve 
mindenfelé, a pusztulás nyomait hagyván maga után.

A lisztharmat nálunk Magyarországon 1907 — 1908-ban 
jelent meg először, ugyanakkor észlelték Franciaország
ban, nevezetesen Hariot,. Mangin tanár, Griffon, Mau- 
blanc és mások, sőt Boudier E. szerint már 1843-ban 
észlelte Páris környékén Mérat.

K lisztharmatot okozó gomba Hariot szerint*  a 
Microsphaera Alnival azonos, mely a kontinensen álta
lánosan el van terjedve. Mások, mint Griffon és Mau- 
blanc a Microsphaera Alni egy változatának mondják, 
mely Oidium Quercinum Thumen nevű gombával 
azonos. Ismét vannak, kik a Phyllactinia corylea (Pers) 

* Dr. Kövessy Ferenc: a tölgyeket pusztító Oidium gomba 
hazánkban ; Term.-tud, Közlöny XLIl. k. 374.

Dr. Schilberszky Karoly: A tölgyfa lisztharmatja Term.-tud. 
Közlöny XLI1I. K. 649.
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Karst nevű gomba okozta lisztharmat betegségnek tart
ják. Neyer, Bounier Gaston határozottan amerikai 
eredetűnek mondják, melyet a betelepített tölgyekkel 
hurcoltak be Európába. Magnus P. ellenben ezt azért 
tartja valószínűtlennek, mivel ilyen járványos előfordu
lását valamely Oidiumnak amerikai tölgyfajokon egyál
talán nem figyelték meg, de azért sem, mert ez az 
Oidium a kontinensünkön ritkán fordul elő az amerikai 
tölgyfajokon.

Látnivaló, hogy eredetével, nevével még nincsenek 
tisztában, pontos adatokat csak a perithéciumának fel
fedezésekor fogunk nyerhetni.

A főiskolán egyelőre az erdővédelemtanban (Vadas) 
valamint a növénykórtanban (Kövessy) az Oidium 
quercinumnak tanítják.

Az Európában honos tölgyfajok közül a Nyugat- 
Franciaországban elterjedett és délnek egészen Marokkóig 
tenyésző pireneusi tölgyet (Quercus Tozza Box) a 
legsúlyosabban támadta meg a lisztharmat, hazánkban 
a kocsányos tölgyet (Quercus pedunculata Ehrh), a 
kocsánytalan tölgyet (Quercus sessiliflora L.), a magyar 
tölgyet (Quercus conferta Kit) és részben a csert> 
(Quercus cerris L)

Külső megjelenése immár eléggé ösmeretes : a fiatal 
tölgyhajtásokon vagy leveleken eleinte ködszerüen vékony 
rétegben lép fel, de oly rohamosan szaporodik, hogy a 
levelet a szó szoros értelmében, mintegy liszttel behintve 
látjuk. A megtámadott levelek összezsugorodnak, elszá
radnak, később lehullanak, úgy, hogy a fiatal hajtás 
teljesen csupasz marad, mert a lisztharmat az első leve
lek elpusztítása után a másodhajtásokat is megtámadja 
és tönkre teszi. Ez a külső jelensége; biológiai leírását 
megtalálják olvasóink Kövessynek idézett cikkében.

Eleinte a lisztharmat katasztrofális károkat nem oko
zott, most azonban már komolyan kell óvakodnunk tőle, 
mert amint a M. E. 1911. évi 14. és 17-ik számában 
Ferencsik Ödön és S. ösmerteti, határozott csapásként 
kezd szerepelni. ■

Nem cselekszünk tehát meddő dolgot, midőn szemmel 
kísérjük, előfordulását, károsításának mérvét leírjuk, evvel 
anyagot nyújtunk a behatóbb vizsgálatnak, mely hivatva 
van az ellene való sikeres védekezés után is kutatni.

Épen ezért e helyről fel is kérjük szaktársainkat, 
szíveskedjenek észleleteiket e tekintetben velünk minél 
számosabban közölni, hogy a lisztharmat elterjedéséről 
tiszta képet nyerjünk, fészkét, esetleg több vidéken 
lappangó gócpontjait megállapíthassuk, s ezáltal az 
erdővédelemnek hasznos szolgálatot tehessünk.

Bár emberi erővel beleavatkozni irtásába alig fog 
lehetni, mert az ehez hasonló csapásokat a természet 
maga szokta megszüntetni, ellenségeinek hasonlóan el
szaporodó milliárdjaival; ily erőfeszítésre az ember kép
telen, ami hatalmában van, az legfeljebb a baj megelő
zésének kísérletében merül ki s miután az erdő nagy 
terjedelménél fogva úgyszólván ellenőrizhetetlen, a csapás 

kitörésének megelőzése is már meghaladja erőnket, hát 
még a javában pusztító, hatványozottan szaporodó és 
rohamosan terjedő veszedelem elhárítása!

Első ízben csak 1908-ban észleltem Gömörmegye 
éjszaki részében, a Murányvölgyén, még pedig déli 
fekvésű hegyoldalokon, 500 m. tengerszint feletti magas
ságig. A csoportos tölgy 1—3 éves sarjai és a közbe
telepített tölgycsemeték levélkéi voltak megtámadva, 
annyira, hogy ha a hajtásokra ráütöttek, egész porfelhő 
szállott fel belőlük. A sarjaknak legfiatalabb hajtásain 
tenyésző levelek összezsugorodtak, később lehullottak, 
úgy, hogy a hajtások ősz felé pusztán maradtak. A követ
kező évben azonban a hajtásokon látszólag semmi káros 
hatás sem volt észlelhető; s mivel — a természet titka 
maradt miért — a liáztharmat sem, lépett fel oly nagy 
arányban, mint az előző 1908 ik évben, azért a fiatal 
erőteljes sarjakon a betegség okozta visszamaradás sem 
volt -észlelhető. Nem szorul bővebb igazolásra azonban, 
ha a baj az 1908-ik évihez hasonló erővel lép fel s ha 
a fiatal tenyész-levelek ismételten elpusztulnak, úgy a 
hajtás is utánuk vész.

1909. és 1910-ben észleltem Borsod, Gömör, Heves, 
Nógrád, Hont megyékben ; ekkor már az egész országban 
el volt terjedve. 1909 ben Alsó Ausztriában is el volt 
már terjedve, ép’ úgy 1910-ben is.

Az 1911. év nyarán ismét egész Gömörben előfordult, 
hol nagyobb, másutt kisebb mérvben. A Murány-völgye 
meglehetősen ment maradott tőle, előfordult 240—500 
m. magasságig. Feljebb nem észleltem; a Murány-völgy 
forráshatárán már nem mutatkozott. Ellenben Gömör
megye délibb és déli részein már mindenütt volt talál
ható, még pedig az összes fiatal vágásokban s á legtöbb 
csemetekertben.

Az 1—3 éves vágásokban kivétel nélkül minden sarj- 
hajtást megtámadott; az idősebb, 10—20 éves fiatalosokat 
inkább csak a hajlatokban, nedvesebb, üdébb talajokon 
kereste fel, a gerincen már eltűnt, vagy csak szórvá
nyosan fordult elő. Megtámadta a csoportos és kocsányos 
tölgyet, valamennyi égtáj felé hajló oldalon. A csert 
elkerülte.

Ahol a lisztharmatot a hernyórágás vagy cserebogár 
kártevése előzte meg, ott az idősebb fákat is meg
támadta, főleg a hagyásfákat a vágásokban. Ugyanis a 
hernyórágásnak a fák első lombozata áldozatul esvén, 
az ismét kihajtott, másodlombozat gyenge levélkéin azon
nal rajta volt, ezek már junius első felében majdnem 
teljesen össze voltak zsugorodva.

A rimaszécsi erdők egyik sikerültén felújult (kocsány
talan) tölgy 5 éves fiatalosában a magról kelt csemeték 
kivétel nélkül szürkék voltak a lisztharmattól. Ebben a 
vágásban volt néhány tölgyhagyás, melyeket a cserebogár 
tavaszkor kopaszra rágott; a másodhajtások itt is telve 
voltak a betegséggel — de (alulról számítva) csak a 
fombozat feléig. A felső koronája a -fáknak ment volt.

A jelenség tökéletesen azt a benyomást keltette, mintha 
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a megtámadás a csemetékről az elterebélyesedett hagyás
fákra alulról terjedett volna, lassankint feljebb és feljebb 
hatolván. Valószinüleg a szél által felvert mikrospórákat 
a legalsó levelek első kézből kapták, később ezekről ter
jedtek mind magasabbra.

Borsodmegyében, Coburg herceg edelényi uradalmá
ban a lisztharmat az idén különösen erősen lépett fel, 
még pedig igen kora tavasszal, midőn a lomb még alig- 
alig volt kifejlődve. Még ősszel is oly mérvben volt lát
ható, hogy a lomb zöldjét alig-alig lehetett kivenni. A 
kocsánytalan tölgyön kívül más fanemet nem támadott 
meg, azonban a sarjak és bokrok alján megtelepült gyo
mok erősen voltak vele behintve. Leginkább a fiatal 
sarjhajtások vége és lombja, továbbá a 2 — 3 éves fiatal 
csemeték szenvedtek, idősebb egyedek mentek maradtak 
tőle. Tavaly egynéhány idősebb törzs oldalágán, különö
sen napverőfényes lejtőkön, kizárólag a tölgyeket értve, 
jelentkezett; a csert egyáltalában nem bántotta ez idén 
sem. A baj itt határozottan fokozódó félben van, mert 
1908 óta, mióta szórványos előfordulását észrevették, 
évről-évre jobban és jobban terjedett.

Borsodmegye más részein, nevezetesen a Bükkben 
és ennek keleti lejtőjén csakis a 3 éves sarjakon mutat, 
kozott, de nem volt általánosan elterjedve. Némely vágást 
teljesen elborított, másikat csak részben s a közvetlen 
szomszédban pedig teljesen hiányzott. Csakis a fiata' 
sarjakat s ahol el volt szaporodva, a fiatal csemetéket 
támadta; ott, ahol megjelenése nagyobb mérvű volt, a 
csemetekerteket sem kímélte meg. Idősebb egyedeken 
sehol sem észleltem ; itt is a csoportos tölgy, mint ural
kodó fanem s a kocsányos tölgy szenvedtek tőle, a cser
tölgyet nem bántotta. Előfordulása tehát e helyen még 
csak lappangó és sejteni sem lehet, mennyire fog kifej
lődni, miután a tenyészetének kedvező feltételeket még 
nem ösmerjük. Előző évben ugyanily mérvben lépett fel, 
s legelőbb 1909 ben észlelték.

Hoptmegyében, Selmecbányától lefelé Ipolyságig, a 
Korpona-völgyén is mindenütt előfordult. Itt is az ural
kodó csoportos- is a kocsányos tölgy volt megtámadva, 
fiatal vágásokban. Az idősebbeket megkímélte a csapás 
s a cseren is kevéssé volt észlelhető. Ellenben az 1910. 
évi vágásokban délnek fekvő hegygerinceken és oldalakon 
néhol oly mennyiségben volt (Berencsfalu határában), 
hogy a vágásban levő többi fanem sarjhajtásaira is reá
vetette magát, ezek is teljesen molnárszürkékké váltak 
a lisztharmattól. így a mezei juhar (A. campestre L.) 
s a korai juhar (A. platanoides L.) két éves sarjhajtásain 
a baj teljesen el volt hatalmasodva. Itt már a csert sem 
kímélte, idősebb egyedeken azonban nem volt látható.

Hasonló képet mutat a lisztharmat károsítása, mint 
az eddig érintett vidékeken, Ipolynyék, Csoll, Palást, 
Csábrágh községek vidékén is, nevezetesen a Litva- 
völgyén s az Ipoly-jobbparti kisebb mellékvölgyeken 
elterülő Coburg hercegi uradalmakban és a vele határos 
erdőségekben.

Az uralkodó csoportos tölgyön kívül, Csábrágh kivé
telével, a csert is megtámadta. Valamennyi helyen a 
fiatal sarjhajtásokat, az 1—2 éves, ritkán 3 éves vágások
ban a csoportos tölgynél; ellenben a kocsányos és cser
tölgynél már az idősebb, 7—8 sőt több éves példányok 
(sarjak) is meg vannak támadva, bár igaz, hogy csak 
kisebb mérvben, nem általánosan, helyenkint egy-egy 
csoportban. Itt már, csodálatosképen, a csértölgy volt 
inkább megtámadva, amennyiben a betegség fészke körül 
egyetlen egy levele sem volt ép. Sajátságos, hogy ugyan
ezen helyeken a magról kelt csemeték teljesen érintet
lenek; a lisztharmatot egyetlen egyen sem lehetett fel
fedezni. Épen így tiszta volt teljesen a csemetekert is, 
nyomát sem lehetett benne találni a bajnak.* Már a 
szomszéd ipolyfödémesi határban a magról kelt 1—2 
éves caemeték közül egyetlen egy sem menekült a báj
tól, valamennyi meg volt támadva, elsősorban, persze, 
a csoportos tölgy.

Általában véve, a betegség e helyeken agresszív jel
legű, mert viszonyítva a tavalyi és tavalyelőtti évekhez, 
aránytalanul több helyen és nagyobb mérvben jelentkezett.

Nógrádmegyében a Karancsalján, továbbá' Szécsény 
és Fülek körül, a Nagybucsony déli és délnyugati lejtőin, 
végül Salgótarján közelében mindenütt észlelhető volt, 
de még sehol általánosan, csak szórványosan elterjedve, 
hol nagyobb mérvben, másutt kezdetleges, állapotban. 
Itt is a csoportos tölgy az, mely aránylag is, a legtöbbet 
szenvedett tőle; megtámadta a kocsányos tölgyet, de a 
csert tudtommal teljesen megkímélte.

Pusztavacson és Mendén (Pestmegye) 1911-ben a liszt
harmat fokozott erővel lépett fel, mint eddig : nemcsak 
a fiatal sarjhajtásokon, de a csemetéken is, sőt az idő
sebb, 8—15 éves fiatalosokon is sűrűn mutatkozott, még 
pedig, az uralkodó fanemnek megfelelően, tisztán a kocsá
nyos tölgyön.

Védekezésül általában a kénporozást ajánlják, de ez 
legfeljebb csemetekertekben volna alkalmazható; a pago
nyokban — ismételjük — meddő minden munka és 
fáradság, mert egész országrészekre kiható nagy terüle
teken, ez a gyenge védekezés a természet gátat nem 
ösmerő erőivel szemben, úgy technikailag, mint pénz
ügyileg kivihetetlen.

I * Pokorny K. pagonykezelő adatai szerint.
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Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából. 
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

(Folytatás.)

A korosztályok és ezek fatömegei a következők :
A bérei erdőnél: Tölgy :
81 — 100 és több éves 282 64 k. hold 37,687 m3 ftggel,
61—80 éves 344 40 k. hold 35,908 rn3 ftggel,
41— 60 „ 717’64 „ 41,508 m3
21— 40 „ 257’56 „ 4297 nn3

1— 20 „ 1294’04 „ 1733 m3
Fenyő :

1— 20 éves 76280 k. hold 10,680 m3 ftggel.
Bükk :
81 — 100 éves 3714’50 k. hold 512,997 m’1 ftggel, -
61— 80 „ 1374’20 290,182 m;i
41— 60 „ 2187’18 207,465 m3 „
21— 40 „ 1698’33 „ 53,644 mE

1— 20 „ 2724.00 „ 15,379 mE
A síksági erdőnél: Tölgy:
61—80 éves 345’51 k. hold 40,908 m3 ftggel,
41-60 „ 407’36 29,981 m3
21 — 40 „ 567’53 17,253 m3

1—20 „ 480’50 2643 m3
A régibb idők erdőgazdaságának történetéről alig tud

ható valami. A város és a polgárság, valamint a bányá
szat faszűkségletét a reservált erdőkben gyakorolható 
faizási jog révén elégítette ki ; valószínű tehát, hogy a 
síksági tölgyesek fáját leginkább donga, szőlőkaró és 
zsindely termelésre értékesítették. A mellékhasználatokat 
képező legeltetés a városi marhalétszám, a makkoltatás 
a lakosok sertésállománya részére volt föntartva.

A kezelési teendőket a városgazda végezte, akinek 
egyúttal kötelessége volt gondoskodni az erdők termé
szetes úton való felújulásáról és a vágások hézagainak 
makkvetés útján leendő pótlásáról is.

Az erdőőrzést és védelmet 3—4 erdőkerülő teljesítette.
A Nyires-erdő fatömege mintegy 204 kát. holdon az 

1878. évben egy tömegben tövön eladatott s ennélfogva 
az új erdőgazdasági terv készítése alkalmával 50 éves 
szünetelést kellett benne megállapítani.

Felújítása k. holdanként 10—15 darab magfa vissza
hagyása által volt remélhető, de ez a módszer az elgye- 
pesedett talajon nem igen vált be s ennek káros követ
kezménye lett a gyertyán rohamos betolakodása. Ugyan
csak értékesítve lett 150—200 k. holdas részletekben a 
Lapos-erdőnek tarolóvágás útján nyert tatömege is az 
erdőtörvényt megelőző 40, 30 és 20 év előtt. Itt azon
ban magfák nem hagyattak. Ugylátszik, hogy ezen erdő
részben több gondot fordítottak előzőleg a természetes 
útoni felújulásra, sőt eke utáni makkvetéssel is elősegíteni 
igyekeztek a talaj befásítását.

Az erdőtörvény életbelépte után az első gazdasági 
tervek elkészítésére a város okleveles erdőtisztet alkal
mazott, aki egyúttal a városi mérnöki teendőket is végezte.

Az évi vágások fatömege — esetleg 4—5 évről össze
gyűjtve — nyilvános árverésen tövön az erdőn érté
kesíttetik.

Ugyanez a gazdálkodási mód maradt meg azután is, 
. amikor az okleveles erdőtiszt eltávozásával a város is a 

vármegye által szervezett erdőhivatal hatásköre alatt 
kezeltette erdeit a reá eső kezelési költségek fizetése 
mellett.

Az 1893. évtől 1907. évig az évi vágásterek fatömegei 
tövön adattak el nyilvános árverésen.

Az 1907—1914. évi vágások fatömegét csúcs-száradás 
következtében ministeri engedéllyel egy tömegben adta 
el a város négy évi kihasználási idő mellett és a vételárt 
gyümölcsözőleg elhelyezve, 30,000 koronás évi részletek
ben illeszti be költségvetésébe a használatok ez okból 
történő szünetelésének ideje alatt.

A gazdasági tervek életbeléptetése óta már a mellék
használatok is többnyire nyilvános árverésen értékesít
tettek. A tenyésztés tárgyát nem képező nyirfa fatömege 
pedig előhasználatképen kiszedve, bárcázás útján, szekér
számra adatott el.

A reservált erdők fatömegét a városi polgárok szükség
letére és bányászati célokra tövön szolgáltatták ki, illető
leg a legrégibb időkben ki-ki valószínűleg ott vágott, 
ahol éppen neki megfelelő fát kapott és ahonnan a ki
szállítás legkönnyebb volt.

Amidőn a reservált erdők kezelése kincstári fenható- 
ság alá került, faizási jogon a városnak és a polgárság
nak saját szükségletére és bányászati célokra tövön kiszol
gáltatott épületi és bányafa mellett az előhegyekben télen, 
a magashegyekben pedig nyáron rendes vágásokban tűzifa 
lett termelve s az a mellékvölgyekből vizes csúsztatókon, 
a fernezelyi és láposbányai főpatakokon pedig úsztatva 
szállíttatott a fernezelyi, illetőleg a láposbányai kohók 
mellett létesített faraktárba. A faszén leginkább a hegy
éleken létesített ideiglenes utakon lett ugyancsak a kohók
hoz fuvarozva.

Az így leszállított és raktározott tűzifával ellátta a 
kincstár — az előállítási költségek megtérítése mellett — 
a város közönségét is.

A felújítás természetes úton történt volna és pedig 
magfák visszahagyásával, de ezzel annyira nem törődtek, 
hogy a makkot még a magfák alatt is feletették.

így pusztult az azelőtti tiszta tölgyest képező elő-' 
hegységi erdőben a tölgy, annyira, hogy mai elegyaránya 
csak 34%, a bükk és gyertyáné pedig 66%.

A mellékhaszonvételeket képező legeltetést, makkol- 
tatást, az előhegyek déli lejtőin álló szelíd gesztenyések 
termését és a vadászati jogot a város nyilvános árveré
sen értékesítette és értékesíti ma is a neki jutott részben.

A reservált erdők megosztása után úsztatási jog nélkül 
vette át a város a neki jutott részt s ettől kezdve nem-
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csak az épületfa és faszén, hanem a tűzifa-szállításról 
is tengelyen kellett gondoskodnia. Szükségessé vált ennél
fogva egyes utak kiépítése. Az épületi és bányafa bárca 
ellenében tövön lett kiszolgáltatva, a tűzifa- és faszén
termelés és szállítás házilag végeztetik. Az épületi és 
bányafá tömegesebb értékesítése a vágásban ledöntve és 
kiszabva nyilvános árverésen történik s a szállítást a 
vevő eszközli. Az alkalmas tölgy-, juhar-, kőris-, bükk- 
tönkök a város saját vízi fűrészéhez lesznek szállítva s 
fűrészárura feldolgozott állapotban árszabály szerint meg
állapított árakon értékesíttetnek.

A síksági erdőben a jelenlegi gazdaság célját a kocsá- 
nos tölgy fentartásával műfa termelése képezi. Ennél
fogva ez az erdőrész 100 éves vágásforduló mellett szál
erdő gazdaságban kezelendő. A kihasználás tarvágás 
útján történik, a felújítás mesterségesen makkvetés utjáni 
áttelepítéssel, a vágásterek esetleges hézagainak pótlása 
pedig csemete-ültetéssel eszközöltetik.

A Lapos-erdő taghatárait mesterséges vonalak, nyolc 
méter széles nyiladékok képezik. Keresztül vezet rajta 
a kolozsvár—nagybányai állami út.

Az előhegységi erdőben („A" gazdasági osztály) jelen
leg főfanemek a tölgy és bükk. Tenyésztendő fanem a 
jövőben a kocsántalan és kocsános tölgy, mostani elő
fordulási helyén 600 méter magasságig; elszórtan ele
gyítve a kőris, juhar és szilfa.

A felújítás természetes úton, a vágásterek esetleges 
hézagainak tölgycsemetével leendő pótlása útján tervez
tetik. A természetes úton felújult bükk és gyertyán minden
esetre fentartandó, de tenyésztése itt nem indokolt. A 
vágásforduló 100 év.

A közép- és magashegységi „B“ és' „C“ gazdasági 
osztályokban a termőhelyi viszonyok a bükknek felelvén 
meg, főfanem gyanánt továbbra is ez tenyésztendő.

A tűzifa-szükséglet kielégítésén kívül a műfa lehető 
termelése is célba vétetvén, a gazdasági mód szálerdő 
80 éves vágásfordulóval.

A felújítás fokozatos felújító vágás útján, a szükséges 
pótlások a magashegységben lúcfenyővel, a középhegyek
ben kőris-, juhar- és szilfa-csemetével terveztetnek.

Amennyiben a másik három gazdasági osztály fatermése 
nemcsak hogy teljesen biztosítja a város és közönség 
faszükségletét, sőt részben értékesítése távolabbi piacokon 
történik, a „C“ gazdasági osztály az állattenyésztés eme
lése céljából legelőerdő gazdasági módön kezelendő, annál 
is inkább, mivel a nagy távolságban levő erdőrész fa
termése csak csekély tőárért volna értékesíthető a jól 
fizetett legelővel szemben. Itt a ligetes erdei legelő gazda
sági mód van előirva, úgy, hogy az állandó legeltetésre 
alkalmas területekről a fa előhasználat útján kiszedendő, 
a köves, meredekebb helyeken pedig az erdő fentartandó.

A tölgy, juhar, kőris és szil fatömege a jövőben is 
törzsenkénti becslés alapján tartandó nyilvános árverésen 
tövön lesz értékesítve, előre megállapított árverési és 
szerződési feltételek mellett.

A tűzifa a létesített erdei útakön fuvarral közelíttetik 
és iparvasúton lesz faraktárba szállítva, árszabály szerinti 
árakon leendő értékesítés céljából.

Az előhasználati tölgy fatömeg mint kerítéskaró és 
tűzifa a raktárban, a nyir- és nyárfa az érdőn bárca 
mellett értékesíttetik.

Az erdők kezelését a szakképzett városi erdőtanácsos 
végzi. Az őrzést és védelmet 7 védkerületre való beosztás 
mellett 11 szakvizsgázott és 4 kisegítő erdőszolga teljesíti.

Az 1901-1910. év alatt a bevétel 2.733,904 korona
97 fillér, a kiadás 2.508,127 korona 08 fillér volt.

A tiszta jövedelem tehát 10 év alatt: 225,777 korona
98 fillér, átlag évente 22,577 korona 97 fillér, amelyhez 
hozzáadva a Lapos-erdő évenkénti 30,000 korona tiszta 
jövedelmét, az egész városi erdő jelenleg 52,577 korona 
79 fillér átlagos évi tiszta jövedelmet ad.

Az utolsó tiz év alatt értékesítve lett évente átlag 
tövön az erdőn 91 37 kai. hold, fapiacon 1726’10 kát. 
hold, összesen 347,561 m3-t tevő fatömege. Ebből elada
tott 31,581 m3 tölgy műfa, m8-ként 20 korona, 100,512 
m3 bükk műfa, m3-ként 8’60 korona és 215,46.8 m3 
vegyes tűzifa m3-ként 4’50 korona egységáron.

A jelenlegi belterjesebb gazdálkodás mellett az 1901 —
1910. évig terjedő utolsó tiz év alatt kihasználtatott átlag 
évente 1827 47 kát. hold (a Lapos-erdő kivételes hasz
nálata következtében), 347,561 m3 fatömeggel, 246,562 
korona 92 fillér értékben. Átlag évente beerdősíttetett 
mesterséges utón 45'70 kát. hold terület, kataszteri hol
danként 14 korona átlagos költséggel. Az erdősítés sike
rült 36'56 kát. holdon (80%), pótlást igényel 9'14 kát. 
holdon.

A vadászat gyakorlásának eredményéről a régibb idők
ből semmi adat nem ismeretes. De nemcsak a régebben, 
hanem az utolsó tiz év alatt elejtett vadak nemé és száma 
sem állapítható meg pontosan, mivel a vadászbérlők az 
adatokat be nem szolgáltatták.

A város erdőterülete jelenleg a következő gazdasági 
beosztás és terv szerint kezeltetik.

1. Az „A“ gazdasági osztályba sorozott 5620'21 kát. 
hold bérci-erdő, — amelyhez még 63 99 kát. hold egyéb 
termékeny és 68'12 kát. hold terméketlen terület is tar
tozik, — 100 éves vágásforduló mellett szálerdő gazda
ságban.

Fanemek: 34% tölgy, 66% bükk. Szórványosan elő
fordul a gyertyán és szelíd gesztenye.

Ebben a gazdasági osztályban az 1897. évi 51,242. 
F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres erdő
gazdasági terv szerint az 1904—1913. évig terjedő második 
félforduló szakban gyakorolható:

Főhasználat: fokozatos felújító vágás útján évente 
68'87 kát. holdon 12,215 m3-re becsült fatömeggel.

Elöhasználatképen az esetleg szükségessé váló gyérí
tések mintegy 3868 m3 fatömeggel.

Mellékhasználatképen a legeltetés évente átlag 
4654'70 kát. holdon, a makkoltatás 2355'67 k. holdon, 
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a fűkaszálás 29’26 kát. holdon, a gesztenyeszedés 205’36 
kát. holdon, a mezőgazdasági használat 4 08 kát. holdon, 
végül a kőfejtés 2’00 kát. holdon.

Erdősítés foganatosítandó a 688 66 kát. hold 10 évi 
vágástérnek természetes úton esetleg fel nem újuló héza
gain tölggyel.

(Folyt, köv.)
A****±****Abt**A*-k*±*ít***^t^*A*AA* A ***

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete igazgató-választmánya f. évi március hó 31-én 
Miskolcon tartott ülést Gesztes Lajos elnöklete alatt. 
Jelen voltak: Borhii Borhy György alelnök, Mitske 
Gusztáv titkár, Szénássy Béla pénztáros, Bobok Tivadar, 
Fischl József, Kellner Viktor, Kostenszky Pál, Mayer 
Géza, Pauchly Rezső és Tornay Gyula választmányi 
tagok. Elmaradásukat kimentették: Csaszkóczy Károly, 
Fábián Béla, Hering Samu, Kolbenheyer Gyula, Okolf- 
csányi Lajos, Pékh József és Zachár István.

Elnök üdvözölve a megjelenteket, mély sajnálatának 
adott kifejezést, hogy Zachár István kir. erdőfelügyelőt 
betegség akadályozta a megjelenésben. A választmány 
Zachár Istvánt Lussin-Piccoloban meleg üdvözletével 
kereste fel, mielőbbi teljes felépülést kívánva. A jegyző
könyv felolvasása és hitelesítése után elhatározták, hogy 
az egyesület rendes közgyűlését 1912. junius hó 17-én 
d. e. 10 és */2 órakor Miskolcon, a vármegyeház termé
ben tartja meg.

Az irodalmi pályázatra négy pályamű érkezett be. A 
főiskolai erdőmérnök-hallgatók részére kiirt pályázatra 
három:

1. „Az erdő poetikus szépsége főként a magyar köl
tészet alapján.“

Jelige: „Én áldom Istenem, hogy erdész lesz belőlem.“
2. „A fa feldolgozása.“
Jelige: „Sors bona, nihil aliud.“
3. „A bükkfa erdei választékai és a bükkből készült 

félgyártmányok.“
Jelige : „Nézz a jövőbe.“
A kiirt 200 koronás pályázatra egy pályamű érke

zett be :
4. „A bükkfa feldolgozása.“
Jelige: „Csak addig éljen az erdész, amig a hazát 

szolgálja.“
A pályamunkákat Vadas Jenő, Bobok Tivadar és 

Mitske Gusztáv tagokból álló bíráló bizottságnak adták ki.
Hizsnyay Heinzelmann Alfréd Lice 200 K alapítvány

nyal az alapító tagok sorába lépett, míg Pataky József 
m. kir. főerdőmérnök Szászsebesre történt áthelyezése 
miatt az egyesület kötelékéből kilépett.

A pénztáros jelentésének tudomásul vétele és a kö
szönet kapcsán megadott felmentvény után a választ
mány elhatározta, hogy felhívást intéz a testvér-egyesü
letekhez a Magyar Erdész támogatása érdekében, s a 
lap hirdetési dijait mérsékelten felemeli. Még a beérke
zett és kiadott ügyiratok tárgyaltattak és az oklevél ki- 
nyomatása a pénztárosra bizatott.

Babona.
Irta Domingó.

Igen sok ember babonás. Hogy miért? Hát ki tudná 
ezt megmondani ?

Városban élő, nadrágos emberek között kevesen ismerik 
a babonát és annak gyönyörű és rendkívül tanulságos 
válfajait. Ellenben a falusi emberek mindegyike — kivált 
á fehérszemély — rendkívüli módon hódol a babonás- 
sagnak. Náluk a babona valósággal életfilozófia és szük
séges kellék az életben. Hogy ezt az életfilozófiát aztán 
egyes élelmes emberek mily ravasz módon használják 
ki, arról elég sok beszédes eset tanúskodik, mert hát mi 
sem könnyebb, mint a falusi embert becsapni.

A babonás ember mindig reménykedik és mindig fél. 
Már pedig az ilyen ember könnyen lépre megy.

A falusi emberek közt sok a puskás, de több a lesi- 
puskás. Ezek legtöbbje babonával fekszik és babonával 
kél. Ha olyat álmodott, ami szerinte kedvezőlenül be
folyásolhatná a vadászat eredményét, — dehogy is venné 
kezébe a puskát. Számtalan az olyan „vadász“ is, aki 
— ha az úton valami rossz gondolat bántja, — fele-útról 
is visszatér, mert meg van győződve arról, hogy aznapi 
vadászata valami kellemetlen „eredménnyel“ végződ
hetne. Már pedig csak észnélküli ember rohan a biztos 
vesztébe . . .

Ezer szerencse, hogy ilyen emberek is vannak a vilá
gon, mert ha nem volnának, alaposan és rövid idő alatt 
megfogyna a mezei, meg a légi vad-állomány. Nem kell 
tehát félni tőlük, hogy pusztítják a vadat; ártatlan, apró, 
szórakoztató vasárnapi mulatozások ezek csak. Nem 
egyebek.

Arra, mifelénk majd minden parasztembernek van pus
kája és úgynevezett „vadászkártyájá.“ Hogy ez a „vadász
kártya“ magyarul mit jelent, gondolom, hogy sejti az 
olvasó. Már most tehát, akinek van „vadászkártyája“, 
annak valószínűleg kedve is szottyan néha-néha leakasz
tani a falról a rozsdás mordályt, azon egyszerű oknál 
fogva, hogy estére, illetve vacsorára egy-pár tapsifülest 
hozzon haza az asszony és az apróbb házinép nemes 
mulattatására, jobban mondva, hogy egyszer, végre- 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



7. szám. MAGYAR ERDÉSZ 153

valahára hús is kerüljön az asztalra. Mert hússal jól
lakni a falusi embernél fejedelmi élvezet számba megy.

Ott alant a Dunántúlon, a gazdagon termő Somogy
bán, valahol a mesés szép Balaton partján van a mi kis 
falunk. Egyszerű, becsületes, dolgoskezü parasztnép lakja. 
Ha köztük járok és élvezem megbecsülhetetlen vendég
szeretetüket, el nem mulasztom sohasem, hogy valami 
értékeset, valami hasznosat el ne tanulnék tőlük. Jóízű 
humort ■— komolyan mondom — csak a faluban lehet 
még amúgy igazában találni és élvezni.

Ebben a faluban minden épkézláb embert ismerek. És 
ők is ismernek engem. Szinte örülnek, ha meglátnak. 
Van ebben a faluban egy „János bácsi" nevű ember. A 
vezetéknevét nem tudom. Mikor bemutatták, akkor nem 
figyeltem meg, hogy mit mond és így elfelejtettem. De, 
azt hiszem, ez nem is fontos, vagy legalább nem nagyon 
fontos. Elég az hozzá, hogy János bácsit ismerem, úgy 
is, mint embert, s úgy is, mint „híres“ vadászt.

Nagy vadász; híres vadász hírében állt János bácsi. 
Nem volt a világon okosabb dolog a vadászatnál — ő 
előtte. Beszélni is alig tudott másról, mint erről. Még a 
kis, apró gyermekeit is miniatur vadászhistóriákkal mu
lattatta. Például: ölébe ültette a legkisebbet, a többi meg 
köréje gyűlt. Aztán megfogta a legkisebbik kezét és annak 
ujjain számlálni kezdett, mondván:

— Ez elment vadászni,, ez meglőtte, ez hazavitte, ez 
megsütötte, ez megette ...

Ez épen pászolt az öt ujjra. Mindegyik ujjra jutott 
egy-egy esemény. Csak éppen az volt a baj, hogy mindig 
egyes egyedül a legkisebbik ujja ette meg a vadászszák- 
mányt.

De ez se volt azonban olyan nagy baj, mint János 
bácsi szörnyű nagy babonás hajlandósága. Ez a nagy- 
nagy babonás hajlandósága elkísérte őt mindig vadásza
taira és ott mindig kellemetlenkedett neki.

Ő maga sem tehetett róla, hogy babonás volt. Nem 
is szerette, sőt haragudott is érte, de hát ezen semmi
féle úton-módon nem tudott segíteni. Sokszor megfogadta, 
hogy többé nem fog törődni a-rossz álommal és-a bal
sejtelmekkel, hanem teljesen.ura lesz a saját akaratának 
és elhatározásának. Amint modtam, sokszor „kötötte az 
ebet a karóhoz“, de állhatatos nem tudott maradni még 
csak huszonnégy óráig sem. Mikor meggyőződött róla, 
hogy egyszerű fogadkozással nem segít semmit sem az 
ügyön, komolyan elhatározta, hogy lemond a vadászat
ról és annak örömeiről s hogy még csak kísértésbe se 
essék a vadászat mián, hát egyszerűen keresett vevőt 
a — puskájára.

Éppen a faluban voltam, mikor újságolta, hogy ő már 
többé nem fog vadászni, csak — még egyszer, búcsú
képen. És épen aznapra tervezte a búcsuvadászatot, 
amely napon abban a községben tartózkodtam.

Megígértem az öregnek, hogy én is Vele tartok, mert 
már úgy is régen volt a kezemben valamire való puska. 
De János bácsiban ismét fölébredt a baóonás ember és 

egyszerűen lebeszélt erről a tervemről. Ráálltam. Vigye 
ördög. Elvégre nem is olyan nagy baj, hogy egy vadász
alkalmat el is szalasztók. Ellenben az öreg elindult. Jó 
„pupos“ tarisznya éktelenkedett az oldalán, telve minden 
jóval és ízletessel. Mert ez utóbbiak igénybevételéről 
sohasem szokott megfeledkezni.

Mosolygós arccal köszöntött el tőlünk és ígérte, hogy 
estére kelve szolgálni fog nehány „fülessel." (Persze, 
hogy ez esetben ő maga volt a „füles", arról biz’ senki 
sem tehetett.) . . .

Amint kiért a faluból, letért egy kis, keskeny gyalog
ösvényre és azon ballagott nagy csöndesen a vadász
területe, — a káposztás-földje — felé. Szájában lógott a 
pipája, a vállán meg az idomfalan, kimondhatatlan alakú 
puskája. Szinte dörgött a föld a súlyos, csizmás léptek 
alatt. De ő most nem gondolt semmi egyébre, mint arra, 
hogy ma búcsúzik a vadászattól és hogy neki ma, utól- 
jára sok-sok nyúlat kell lőnie, hogy otthon lehessen mivel 
dicsekednie. Meg aztán az ilyen apró kis vadászat pénzt 
is hoz a konyhára, mivelhogy nekik elég vacsorára egy 
nyúl is, és a többi jó áron mindig eladódik. Ilyenformán 
a mulatság még hasznot is hoz a számára.

Amint János bácsi kiért a káppsztgs-földjére, körül
nézett, hogy vájjon hol, melyik oldalon álljon ki „lesre". 
Sokáig tanakodott magában, mig végre elhatározta, hogy 
a káposztás földje szélén fog lesni; ott nagy a fű, abban 
szépen és észrevétlenül meglapulhat. És úgy is tett.

Őszi délután volt. A nap meglehetősen melegen sütött 
és János bácsi szépen letelepedett a puha, zöld fűre. 
Leakasztotta nyakából tarisznyáját, előszedegette az ele
mózsiát és egész nyugodt lelkiismeretiéi falatozni kez
dett. Mikor ezzel készen volt, akkor húzott rá egy jó 
nagyot a kulacsból. Mikor így el volt már intézve a 
gyomor-kérdés, pipára gyújtott. Aztán pipaszó mellett, 
hasmánt feküdve a bársonyos, puha, zöld fűben, — várta 
a zsákmányt, a nyulat.

Már eltelt egy jó óra is, de nyúl csak nem jött. Kezdte 
bosszantani a dolog. Már arra gondolt, hogy összepakkolja 
a cókmókját és elmegy haza, de hiába nem fogja itt a 
drága időt lopni. Alig hogy ezt elgondolta, egyszerre 
csak gyanús mozgást hall a káposztás felől. Amint így 
kimeresztett szemekkel figyel, egyszerre csak úgy 10—15 
lépésnyi távolságra tőle fölbukkan egy rozsdasárga szinü, 
hosszúfülü nyúl.

— No, te megvagy — gondolta magában János bácsi. 
De közben meggondolta a dolgot és nem lőtt a nyúlra, 
hanem várta, mig „közelebb jön."

Nem tudni miért, de a nyúl egyszerre csak megfordult 
— épen szembe került János bácsival. Majd két hátsó 
lábára ült és füleit hegyezve, mozdulatlanul figyelt. És, 
úgy látszik, hogy valami beste féreg a fülét csíphette, 
mert az egyik első lábával végtelenül unalmasan és 
hanyagul vakarni kezdte a fülét. De hát ezt az ártatlan 
vakarózást alaposan félreértette János bátyánk és kétségbe
esetten ugrott föl a helyéről, torkaszakadtából ordítozva: 
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— Jézus, Mária, szent József! Jaj, végem van. Ebbe 
az átkozott nyálba az ördög szállt bele, mert — meg
fenyegetett, hogy ne merjek rálőni . . .

Azzal otthagyva minden cókmókját, ész nélkül rohant 
haza. Otthon úgy esett be az ajtón. Úgy emelték föl és 
vitték be a szobába, mint egy tehetetlen nyomorékot/Az 
ágyban kilelte a hideg. Orvosért, meg papért szaladt 
ijedtében a familia.

Bizony, beletartott néhány napba, mig János^ bácsi 
magához tért. Persze, semmi komolyabb baja sem lett 
a nagy ijedségtől. Hanem azt megfogadta — ezúttal 
komolyan és utoljára, — hogy nem fog többé'„vadászatra“ 
menni. És dicséretére legyen , mondva, ezt a fogadását 
még a mai napig is megtartotta.
kk.k^k^.kkkkk.kk.kkkkyzk kkkkkkiitfafk kkkk.kkk.kk

Mocsáraink madárelökelőségei.

A gojzersneffek.
Mikor a délibáb mind ritkábban csillan s végre el

tűnik a végtelen róna láthatáráról; mikor.a virágok herva- 
dásnak indulva, szomorúan lehajtják fejecskéjüket — 
szinpompában, illatban megfogyatkozva; mikorsárgulóban 
van a fű a mezőn, fán a levél, s halványodóban az éltető' 
napsugár és beáll a fák könnyhullatásának: a lómb- 
hullásnak ideje — akkor a vándorlás végső szakában 
távozni szokó madaraink között fokozódott mozgalom 
vehető észre. Egész lényükön csodálatos izgatottság vesz 
erőt s nyugtot nem lelve és folytonosan helyet változ
tatva, szakadatlan és szokatlan tevékenységet fejtenek ki. 
Készülnek a „nagy útra“, kirepülni a végtelenbe, eltá
vozni messze földeken át idegen, hazába.

Midőn a, madarak mozgalma ily határozott jelleget ölt, 
akkor már a puszták lakója, a jó gólyamadár rég hazát 
cserélt s messze idegenben .sóvárog elhagyott szép róna
világa után. A fecskék is, a „ledérek“, szintén távol tő
lünk, ott valahol a forró égövi tájakon, az egyenlítőn is 
túl talán, űzik a cifra lepkét, meg a döngicsélő bogarak 
raját. Az apró dalos madarak is jórészt eltávoztak már 
erdeink- és ligeteinkből; azonban ezeknél még tart a 
mozgalom. Még mindig jönnek és mennek, fáról-fára 
röpködve és eközben folytonosan távozva; dél felé egye
nesen; mig végre ők is elvesznek a szem elől.

A nádas tó azonban még duzzad az élettől, habar 
viziszárnyasaink nagyrésze szintén rég búcsút vett már 
költői birodalmától.

Közaledtünkre villámként robban ki a zsombékosokban 
lappangó sárszalonka, majd tízesével, húszasával kel 
előttünk. Odább, a vizek partja mentén, fütyülő- és széki- 

sneffek kapnak szárnyra, éles füttyöket hallatva tova- 
húztokban, mig bent a parti nádasok ritkásaiban vizi- 
tyúkok és vizicsirkék iramodnak szanaszét. A sík vizek 
tükrét a vöcskök és kacsák seregei lepik el, fönt a viz 
fölött pedig, — mint óriási fehér hópelyhek, sirályok 
ringanak össze-vissza, megélénkítve az egész tájat eleven 
sürgés-forgásukkal. A rét közele is életről tanúskodik. Itt 
is, ott is fölhangzik a bíbic panaszos sivalkodása és 
közeledtünkre egész rajai riadoznak föl a nedves talajról.

Ha föltekintünk az égre, ott is tevékenységet látunk. 
Lekötik figyelmünket a ludak és kacsák vonuló csapatai 
abban a bizonyos < rendben. A darvak is feltűnnek átt 
húztukban, alákrugatva a magasból.

Elmerengve nézzük a mosolygó ég lazurján tovatűnő 
vándor-csapatokat; szinte fájdalmasan esik távozásuk, 
mert hisz ki tudja, látjuk-e még őket valahai? . .

Merengésünkből egy csengő, fuvolaszerü fütty ébresz- 
föl. Önkénytelenül emeljük tekintetünket az ég felé és 
■fönn-fönn, majdnem a fellegekkel egy magasságban, egy 
vonuló gojzer-csapatot látunk egyenlő szárnycsapásokkal 
tova vonulni és mind messzebb-messzebb távoznak az 
ég lehajlása felé. Sokáig kísérjük tekintetünkkel a siető 
vándorokat, mig csak alakjuk össze nem olvad az ég 
kék színével s végkép el nem tűnnek szemeink elől; 
de akkor is még sokáig fülünkbe cseng megható búcsu- 
szózatuk, az a fuvolaszerü, .mélabús fütty, mely oly meg 
nem magyarázható érzést támaszt az emberben.

Hazánkban a gojzernek három faját ismerjük: a nagy 
•vagy közönséges gojzer (Numenius termirostris Viell.) 
és a kis gojzert (Numenius phaeopus L.). Ezek közül a 
nagy a mi leggyakoribb gojzerunk; ritkább, illetve egye- 
dekben kevesebb a kis faj, és a legritkább, sőt egy
általában ritka a vékonycsőrü. ■

E szép*  és nemes szárnyasok az Alföld legnépszerűbb 
madarai közé tartoznak. Különösen a viziszárnyasok költői 
világában a rétségek, sík- és szíktavakkal és mocsáros 
részletekkel még mindig bővelkedő Tiszavidéken, De sok 
más helyén is az Alföldnek igen jól ismerik őket jel
lemző szavukról, de látásból is, vagy legalább hírből, 
mint az idő változásainak csalhatatlan (?) bejelentőit, 
kiáltozásukból szelet, esőt jövendölvén; lévén ugyanis 
közhiedelem szerint külön mindegyik faj más és más 
időnek, egyik a szélnek, másik az esőnek az élő baro
métere. Ugyanis különösen a vadászok, halászok, meg a 
pásztoremberek úgy vannak meggyőződve, hogy a nagy 
faj a szelet, a kisebb faj meg az esőt jelenti be. így 
szerintök ha az első sokat kiáltoz, akkor szeles idő van 
küszöbön, ellenben ha a másik faj hallatja gyakrabban 
szavát, akkor meg esőre van kilátás. Innét a kisebb faj 
gojzert esösneffnek is nevezik,*  közhasználatban ■ levő 
neve azonban: kis gojzer.

* Az Alföld némely vidékén a piroslábu fütyillösneffet (Totanus 
calidris), mely néhol a Tisza .és Körösök mentén elterülő nagy sár
réti kaszálókon, a totyósneffel (Limosa aegocephala) együtt fészkel,
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A nagy fajnak, mely a legismeretesebb gojzerfaj (he
lyenként egészen közönséges számba megy az Alföldön), 
több más tájneve is van. Az alföldi nép például „szél
kiáltónak“ mondja; a „polic“ vagy „póling“, valamint a 
„púlsneff“, úgyszintén a „gojzer“ is hangutánzó elneve
zések is gyakoriak; de leginkább a „szélkiáltó". Ez a 
nevezet a madár széljós tulajdonságára, illetve szólá
sára vonatkozik, melyet a nép maga csinált s plántált 
be élő nyelvünkbe.

Ha pediglen valóban van a „szélkiáltóknak“ egy bizo
nyos, csak -kivételesen hallatott oly szavuk, mély a 
csalóka képzelő erő segélye nélkül is a 'szél“ szó
képletnek felel meg (azt egy kissé elnyújtott alakban 
adva vissza), azt tudja minden alföldi vizivadász, 
és az is tény, én számtalanszor megfigyeltem, hogy e 
szózatukat, mely a visszafojtott (erőltetett) u. ti. torok
hang benyomását teszi, rendesen valami kellemetlen 
időváltozáskor, főleg pedig szeles időben szokták hallatni.

Érdekes magyarázatát hallottam egy sárréti pákász- 
tól, hogy miért hívják a gojzert „szélkiáltónak.“

Az öreg, kinél — mellesleg legyen mondva — jobb 
madarászt alig láttam, ekként fejté meg a fogas kérdést: 
„Hát azért uram, mert megjelenti á sok nyughatatlan 
kiabálással a szelet; meg aztán mivel szelet mond a 
maga nyelvén. Az pedig így magyarázódik: ha a szél
kiáltó csak'egyet szól, akkor azt mondja, hogy szél (ez 
a szélkiáltó két tagú szava első felének felel meg), ha 
pedig kettősén szól, akkor másodszor lesz-i mond (ez 
a két tagú szózat másik végső fele).“

Igazán, ha ezt a magyarázatot ismerjük a szélkiáltó 
szaváról s a rétvilágban valami nagy messziségről üti 
meg fülünket a mélabús fuvola hang: aként tetszik a 
mi fülünknek is, mintha érdekes madarunk jósszava a 
szél lesz-i. adná vissza. Ámde nemcsak öreg pákászunk, 
hanem — mint meggyőződtem —- a nép fiile is úgy 
hallja, hogy a jövendölő madár saját nevét kiáltja ki, 
miben egyúttal a jövendölés is benne van.

A szélkiáltó különös, mélabúsan csengő füttye azonnal 
megragadja figyelmünket, bárhol és bármikor halljuk is, 
és oly jellemző, hogy más madáréval összetéveszteni 
szinte lehetetlen.

Az Alföld vizenyős pusztáin, hol kora tavasztól hideg 
őszig a szélkiáltó füttye hajnalpirkadástól napestig át
cseng a fülbe, sőt éjszaka is át-átkapkodja a szellő a 
székháti vizek elhagyott tájairól, — még a gyermekek 
is jól ismerik és a dallamos madár-fuvolázásra bízvást 
rámondják: „beszél a szélkiáltó, szelet mond“. Való
színűleg e sajátszerü madár-„beszédben“ rejlik minden 
más alföldi madár'fölötti nagy népszerűsége, illetve ál
talánosan ismert voltának nyitja is, noha alakja is eléggé 
föltűnő, bár kopottas tollruhája, mely színre nézve alig

— szintén „esö-sneff“-nek nevezik, lévén ez a szalonka-féle madár 
is ép’ oly kiáltozó (helyesebben: nyivákoló) természetű és az idő 
változásai iránt hasonlólag igen érzékeny madár, mint a szélkiáltó 
fajok. 

üt el valamit a sorvadt, szinehagyott szíkháti mezőny sár
gult,,avas gyepétől, nem igen tetszetős külsőt kölcsönöz 
neki. Nem is tűnnék fel fakó „tolláról“ senkinek a 
tanyavilág ornisában, ha csak olyan „szép szava“, meg 
oly nagy „görbe orra“ nem lenne, ami különben mára 
régieknek is imponált, úgy, hogy nevét is ettől származ
tatták — összeköttetésben a sarlós képű újholddal, 
mivel csőre többé-kevésbbé újhold idomban lefelé haj
lított. így aztán a a neoménieböl (== újhold) származ
tatva: Numéniiis lett a neve.

De hogy a csőrnél maradjunk, mely alkatilag ép’ oly 
sajátszerü, mondhatnók különleges hang'közvetítő szer
kezet, mint aniinő —- egyéni specialitás tekintetében — 
maga az ennek segélyével létre jövő tiszta zenei jelleg
gel bíró csengő fütty, —tüzetesebbb vizsgálat alá véve, 
azt a benyomást kapjuk, hogy alkatra nézve valóságos 
hangközvetítő zenei eszköz, melyen még a hangmodu
lációk szabályozására szolgáló, billentyű is meg van a 
madár felső csőrkávájának elvált töve, illetve orrlyuk
résének mozgatható, helyesebben fölfujható sajátságában, 
mely olyanforma szolgálatot tesz a fütyülésnél, mint a 
billentyűk a fuvolázásnál.

Továbbá beható vizsgálat alá véve kissé különös al
kotása zeneszerszámát érdekes madarunknak —> föltűnik 
még azon már említett körülmény is, hogy csőre általá
ban a szalonkáknál jellegzetes hosszú alakja mellett, a 
többi, sneffekétől eltérőleg, többé-kevésbbé erősen alá- 
hajlott félhold formájú külsőt mutat. Különben a csőr 
aránylag véve gyengének (vékonynak) mondható, noha 
alkatra s szaruszerü anyagára nézve ezt , épen nem állít
hatjuk.

Kültekintete oldalról nézve összenyomott, külön
ben az alsó, úgy a felső csőrlemez is egész hosszában 
gömbölyített. A felső csőrkáva kissé hosszabbra nyúl az 
alsónál. Orrlyukrése, mely a hangadásnál a billentyű 
szerepét végezi, a csőr tövénél nagy és széles (a két 
lemez közt —- anélkül, hogy a madár fölfujná orrlyuk
rését — mindig át lehet látni), de a felcsőr csúcsa felé 
haladtában mindinkább elvékonyodó hosszú hasadékká 
gyengülve, az egyed életidejéhez mérten lassankint a 
csőrlemez közepéig, majd pedig némelyeknél — de csak 
kivételesen — egész a végéig is halad, a felcsőrt egész 
hosszában két részre osztva, amidőn is a madár az 
egymástól független lemezrészeket tetszése szerint nyit
hatja.

A csőrnek azonban ily mérvben való átalakulása 
ritkán fordul elő és csakis igen idős és fölötte kifejlett 
példányoknál az arquata fajból (az ilyenek valósággal 
énekelnek), de nincs kizárva, hpgy a másik két alak
nál is jön élő ily eset, mert nem egyszer voltak kezem
ben oly példányok, melyeknél a felső csőrlemez orr
lyukrése majdnem a csőr csúcsáig fel volt válva.

(Folyt, köv.)
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Az elejtett szarvasbikák közül 8 darabnak agancsa került az őszi vadászati kiállításra.
Legkiválóbb volt a Fülöp herceg Őfensége által elejtett páratlan 18-as, melynek agancsa 7 50 kgr.-ot, Lipót 

herceg Őfensége által elejtett páratlan 14-es, melynek agancsa 7'60 kgr.-ot és a báró Minkvitz által terítékre hozott 
12 es, melynek agancsa 7-50_.kgr.-ot nyomott.
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tatás

A sörtevad közül 81 drb esett a baloghvári vaddisznós-kertben, 111 drb pedig szabad területen. 
Jolsva, 1912. március. 1.

Szénássy B.
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kT KÜLÖNFÉLÉK
.. —i-r-r- ............ -—i—

* Kitüntetés. Ő felsége a király Szeitler Ferenc 
urad, főerdésznek, sok évi hű szolgálata elismeréséül, 
a koronás arány érdemkeresztet adományozta.

* Kinevezések. A földmivelésügyi minister előter
jesztésére a király kinevezte: a magyarországi kincstári 
erdőknél Téglás Károly ministeri tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott főerdőtanácsost ministeri tanácsossá, 
az állami kezelésbe vett községi erdők kezelésénél Bodor 
Gyula és Derzsi Gábor erdőtanácsosokat, a magyar
országi kincstári erdők kezelésénél Ripper Károly, Ormay 
Kálmán, Bekény Aladár, Ocsárd Károly, Kozma István, 
Szabó József, Kovács Gábor, Kaán Károly és Muzsnay 
Géza erdőtanácsosokat, a horvát-szlavonországi kincstári 
erdőknél pedig Bokor Róbert főerdőtanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott erdőtanácsost főerdőtanácsosokká, 
továbbá az erdőfelügyelőSégi szolgálati ágazatnál Laukó 
Sándor, SzikJay Emil, Zachár István, Szentimrey Dániel 
és Biró János erdőfelügyelőknek a főerdőtanácsosi címet 
és jelleget díjmentesen, Eránosz Antal János alerdőfel- 
ügyelőnek pedig az erdőfelügyelői címet és jelleget, az 
állami kezelésbe vett községi erdők kezelésénél Sümegh 
Ignác, Nádas Béla, Pékh József, Jávorszky Albert, Fás 
Gyula, Környey Ferenc, Somoghy Lajos és Ratkovszky 
Károly erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi címet és 
jelleget díjmentesen, Kiss Ernő, Tóth Miklós, Dezső 
Zsigmond, Szantner János, Porzenszky Antal, Szécsy 
Imre és Gruber Gyula főerdőmérnököknek az erdőtaná
csosi címet és jelleget díjmentesen, Dernény Lajos, 
Svoboda Mihály, Tomká Jenő, Szabó Kálmán, Schmidt 
Ferenc és Papp Béla erdőmérnököknek pedig a főerdőmér
nöki címet és jelleget, a magyarországi kincstári erdők 
kezelésénél Chrenóczy Nagy Antal, Emericzy Győző, 
Nemes Károly és Temesváry Béla erdőtanácsosoknak a 
főerdőtanácsosi címet és jelleget díjmentesen, Merényi 
Gyula és Földes János erdőtanácsosoknak a főerdő
tanácsosi címet díjmentesen, ifj. Kőrös László, Hubert 
Aladár, Kaufmann Béla, Gréger Géza és Fekete-János 
főerdőmérnököknek az erdőtanácsosi címet és jelleget 
díjmentesen, Jancsó Gyula,. Sikó Áron, Szántó Zenó, 
Enyedi János, Vollnhofer Pál, Weisz Ferenc, Paul Péter, 
Beyer Jenő, Fritz Rezső, Kosztialik János és Lipcsey 
László erdőmérnököknek a főerdőmérnöki címet és jelle
get, végül a horvát-szlavonországi kincstári erdők keze
lésénél Uhlreich Gyula erdőtanácsosnak a főerdőtanácsosi 
címet és jelleget díjmentesen, Marton György és Kacsá- 
novszky József főerdőmérnököknek az erdőtanácsosi címet 
és jelleget díjmentesen, Jakab István és Zwickerlsdorfer 
János erdőmérnököknek pedig a főerdőmérnöki címet és 
jelleget adományozta.

A földmivelésügyi minister az állami- erdőtisztek ösz- 

szesített közös, rangsorozati létszámában kinevezte az 
erdőfelügyelőségek szolgálati ágazatához Czillinger János 
kir. alerdőfelügyelőt a IX. fizetési osztályból a VIII. fize
tési osztályba, ifj. Szabó Kálmán m. kir. segédmérnököt 
pedig a IX fizetési osztályba alerdőfelügyelővé, az állami 
kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatához 
Kallivoda Andor és Almássy István erdőtanácsosi címmel 
és jelleggel fölruházott m. kir. főerdőmérnököket, továbbá 
Hammersberg Géza dr. kir. alerdőfelügyelőt, valamint 
Bodó Károly, Horváti Ferenc, Muraközy János, Bárdos 
József, Hibbján János m. kir. főerdőmérnököket a VII. 
fizetési osztályba . m. kir. erdőtanácsosokká, Köllő Pál 
főerdőmérnöki címmel és jelleggel felruházott m. kir. 
erdőmérnököt, valamint Popovics Ottó, Halász Géza, Lator 
István, Pfauser Lajos, Lollok József, Miklós Lajos, Vajda 
Ákos és Sipos Mihály m. kir. erdőmérnököket a VIII. 
fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökökké, Zachár László, 
Juron Bernát, Simonek Gotthard, Novák György, Kuka 
József, Arnaut Miklós, Lakner Lajos, Ihrig Vilmos és 
Francziszcy Vilmos m. kir. segéderdőmérnököket a IX. 
fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökökké, az erdőőri 
szakiskolák szolgálati ágazatához Krajcsovics Ferenc m. 
kir. erdőmérnököt a VIII. fizetési osztályba m. kir. fő- 
erdőmérnökké; a magyarországi kincstári erdők szolgálati 
ágazatához Murányi Károly, Rajtsán János, Gründl Gyula, 
Kovács Aladár, Pálka Gyula, Pájer István, Martián Livius, 
Szabó Ferenc, Balogh Ernő és Térfi Béla erdőtanácsosi 
címmel és jelleggel fölruházott m. kir. főerdőmérnököket, 
valamint Glós László, Rend Domokos, Hoos Ernő, Jákó 
Jenő, Lonkay Antal, Sugár Károly és Szokolóczy József 
m. kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési osztályba m. kir. 
erdőtanácsosokká, Kolozs József, Ressel István és Biró 
Zoltán főerdőmérnöki címmel és jelleggel fölruházott m. 
kir. erdőmérnököket, valamint Szepesy Gusztáv, Hofmann 
Brúnó, Vaitzik Emil, Ranku Miladin, Tomasovszky Imre, 
Sebők Ernő, Seenger Lajos, Iszapi Gyula, Ziegler Mihály, 
Chabada Géza, Hámon József, Oszterlamm Ernő és Ajtay 
Jenő m. kir. erdőmérnököket a VIII. fizetési osztályba m. 
kir. főerdőmérnökökké, Toperczer Árpád, Rőhrich Ernő, 
Kacsó András, Hayden Gyula, Letz Lajos, id. Szabó 
Kálmán, Schmuok Hugó, Szalóky Sándor, Bózer Jenő, 
Günther Frigyes, Kohout János, Terray Gyula, Petricsek 
Adolf, Zachár Mihály, Krause Dezső, Jávorszky Zoltán, 
Muttnyánszky Jenő és Rónay György m. kir. segéd
erdőmérnököket a IX. fizetési osztályba erdőmérnö
kökké, Lintia Valér m. kir. segéderdőmérnököt és 
főiskolai tanársegédet pedig a IX. fizetési osztályba kir. 
erdőmérnökké és főiskolai adjunktussá; a horvát-szlavon- 
országi kincstári erdők szolgálati ágazatához Lehoczky 
György erdőtanácsosi címmel és jelléggel fölruházott kir. 
főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba kir. erdőtaná
csossá, Suszter Rezső, Bogsch Árpád és Stromszky 
László kir. erdőmérnököket a VIII. fizetési osztályba kir. 
főerdőmérnökökké. Ott Károly, Horváth Sándor, Ambrózy 
Román, Stojanovics Illés és Solc Sívetozár kir. segéd- 
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erdőmérnököket a IX. fizetési osztályba kir. erdőmérnö
kökké,'végül az összesített rangsorozati létszámban Kö
zöny József, Bechine Ferenc, Keiner Rezső, Andriányi 
Pál, Früstök István, Bernhard József, Kolecsányi László, 
Jurán Miksa, Pécsi Ottó, Braxatoris Zoltán, ifj, Bries- 
tyánszky Endre, Surjánszky Kálmán, Paczner Károly, 
Debreczeny István, Früstök László, Bachmann Ottó, Jur- 
kovics János, Kőváry György, Kriváchy Andor, Ilykovits 
László, Szilvay István, Jónásch Kornél, Orosz 2óltán, 
Magyar János, Egyed György, Groszmann Imre, Cser- 
neczky Károly, Dénes Zoltán, Katona István, Hering 
Albert, Takács. János, Zseleznyák Péter, Heincz János, 
Vorák Sándor, Fábián János, Szilágyi Ernő, Berecz Já
nos, Jamnik István, Márics Antal, Alberti János, Fiedler 
Jenő, Blockharőt József, Seemayer Bódog, Kellényi Ar
mand, Bárány Károly, Barabási József, Lorge Emil, 
Schwanczer Gusztáv, Barsi Nándor, Fail Ernő, Krause 
Ágoston, Molcsányi Gábor, Maróthy Emil, Valics János, 
Borbély Sámuel, Totth László, Modrovich Ferenc, Göss- 
wein Lajos, Szy Dénes és Német Pál m. kir. erdő- 
mérnökjelölteket a X. fizetési osztályba m. kir. segéd
mérnökökké.

A király személye körüli minister előterjesztésére a 
király Hammer Károly főerdőtanácsosnak, saját kérel
mére történt állandó nyugalomba helyezése alkalmából 
az erdészeti közszolgálat terén kifejtett hasznos szolgá
latai elismeréséül a Ferenc József-rend tiszti keresztjét 
adományozta.

* A vadlibák védelme. A vadliba és vadkacsa- 
tojások védelmére adott ki egy rendeletet a földmívelés- 
ügyi minister. A bibictojások szedése és egyéb ürügyek 
alatt ugyanis az utóbbi időben pusztító garázdálkodáso
kat visznek véghez a vadlúd és vadkacsa-tojásokban, 
amelyekkel némely vidéken élénk kereskedést folytatnak. 
A földmivelésügyi minister ezért szigorú rendeletben 
hívta föl a törvényhatóságokat, hogy a pusztításokat 
minden rendelkezésükre álló eszközzel és a legkérlelhe
tetlenebb szigorral akadályozzák meg.

* A fák „múzeuma“. Az Egyesült Államokban van 
egy társaság, amely a természeti szépségek ápolását 
tűzte ki céljául. Ez a társaság most azzal a nagyszabású 
föladattal foglalkozik, hogy oly parkot létesít, amelyben 
minden fanem képviselve lesz. A maga nemében párat
lan „múzeum“ neve „Arboretum“ és Newyork államban 
a Lechtworth-parkban létesítik, mely kettős célt fog 
szolgálni; elsősorban a természetbúvároknak értékes 
szemléltető-anyagot nyújt és ugyanekkor egy népliget 
céljait is szolgálja, mert minden ember bemehet a parkba 
és sétálhat a gondozott útakon,

* Siketnémák felvétele. A siketnémák hevesvár
megyei áll. segélyezett intézetébe a jövő iskolai évre 
több növendéket vesznek fel. A felvétel iránti kérvények 
május hó végéig beterjesztendők. Bővebb felvilágosítást 
az intézet igazgatósága (Eger, Káptalan-utca 29 sz.) ad.
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* Kérelem. A Magyar Erdész II. évfolyamának 11. 
számát keressük az ungvármegyei múzeum részére. Aki 
ezt a számot nélkülözheti, szíveskedjék hozzám küldeni. 
Ungvár, 1912. április 11. Deák Gyula, az Ungvármegyei 
Közművelődési Egyesület titkára.

* A pécsi kiállítás zárszámadása. Az 1907. 
évi pécsi országos kiállítás zárszámadását közzé tették. 
A tiszta nyereség 282.000 korona, melyből 190.000 
korona jutott az építendő kultúrpalota céljára, 20.000 
koronából ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és iparművé
szeti célra alapítványt létesítenek, 5000 koronát a pécsi 
felsőkereskedelmi iskola tanári könyvtára céljára fordítanak.

* Uj iparművészeti telep. Mint Békéscsabáról értesü
lünk, Zsolnai János ott egy, a külföldre is kiterjedő nagyobb- 
szabásu arcképfestészeti műintézetet létesít, mely a napok
ban megkezdi működését. Ügynököket fix fizetés és 
magas jutalékkal felvesz.

& A & rhiHcAtfct&ihrkAíM:

* Vettük a következő gyászjelentést: A devecseri 
uradalmi tisztikar mély megilletődéssel és fájdalommal 
tudatja Zdwodnik István urad, számadó erdésznek f. 
évi április 8-án életének 67, hűséges odaadó szolgálatá
nak pedig 50-ik évében történt elhunytét. Devecser, 1912. 
április 8. Áldás poraira!

Csemete-eladás.
200,000 drb 3 éves és 400,000 drb 4 éves 

iskolázatlan 

lúcfenyö-csemete 
eladó azonnali szállításra.
Nagyobb mennyiség vásárlása esetén a 3 

évesek ezrenkint 4 K-val, a 4 évesek 4 K 50 f-re 
számíttatnak.

A csomagolás önköltségi ára vásárlót terheli, 
ez alatt azonban csak a rekeszek anyag-ára és 
összeállítási költsége értendő.

Kassa, 1912. március 27.

Kassa szab. kir. város 
erdőbivatala.
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Alólirott hivatalnál

erdögyakornoki, esetleg fó'erdöóri állás
töltendő be.

Bizonyítványmásolatok alanti címre küldendők :

Lovag Hahn S. erdő- és gazdasági hivatala Vág várai j a.

Arcképeket, 
festményeket, krétarajzokat, fénykép^ 
nagyításokat bármily kis fénykép után 
de de szavatossággal készítek, de de 
Sikertelen képért újat csinálok, vagy a pénzt vissza= 

adom.

ÜGYNÖKÖKminden kisebb helységben is egyedüli képviselőként fix fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek.
Válaszbélyeg melléklendő. árjegyzék ingyen.

ZSOLNAI JÁNOS
HRCKÉPFESTÉSZETI MŰINTÉZETE BÉKÉSCSABA.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.

1912. évi 1782. szám.

Pályázati hirdetmény.
A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerüle

tében megüresedett hat erdőőri (II. oszt, altiszt) 
és 1 illetve előléptetés esetén 7 II. oszt, erdő- 
legényi állásra az állományszerü illetményekkel 
pályázat nyittatik.

A II. oszt, altiszti állás javadalmazása évi 
600 korona fizetés, 100 korona személyi pótlék, 
továbbá természetbeni lakás, vagy ennek hiányá- 
nyában törvényszerű lakbér, valamint az egyéb 
rendszeresített mellékilletmények.

A II. oszt, erdőlegényi állás javadalmazása 
évi 600 korona szegődménydij, továbbá termé
szetbeni lakás, vagy ennek hiányában a tör
vényszerű lakbér és egyéb rendszeresített mel
lékilletmények.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. § bán követelt 
szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgá
latba újonnan belépni kívánók ezen felül ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- 
és halló-képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által 
kiállított bizonyítvánnyal, továbbá életkorukról 
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonat
tal, végül pedig katonai kötelezettségüket, vala
mint eddigi szolgálatukat és annak eredményét, 
nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek szó
ban és írásban való teljes bírását igazoló ok
mányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvé
nyüket elöljáró hatóságaik, illetve magánosok 
az illetékes közigazgatási hatóság utján 1912. évi 
május hó 30-ig ezen m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtsák be.

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi 
állapotukat is kimutatni tartoznak.

Kolozsvár, 1912 évi március hó 30-án.

jYi. kir. erdőigazgatóság.
.(Utánnyomás nem dijaztatik.)
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. 

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA J ólsva, Gömör ni. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum körút 2-ik szám.

Válasz „Az erdő értéke“ című cikkekre.
Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos.

II. cikk.

Előadja Cikkíró úr, hogy helytelen az átlagnak 
felvétele. Most azt hiszem, fentiekben e kifogá
sának eleget tettem, amidőn a legjobb szántó
földet vettem az összehasonlításnak alapjául.

Azt mondja továbbá, hogy 67 K-nak feléért 
boldog bérlője lehetek bármelyik legszebben 
instruált gazdaságnak.

Igen rossz informatiokat kapott Cikkíró úr és 
elfeledte a források megbízhatóságát megvizs
gálni. A következő példáim igazolni fogják félre- 
vezettetését.

Újvidéken ezelőtt 5—6 évvel bérbe adatott 
frissen irtott erdőtalaj 3 évre 47 K átlagbérért 
magyar holdanként. Ma ezért 70 K-t adnak.

Az itteni főerdőőrnek 25 éve folyton használt 
szántóföldjéért kát. holdanként 60 K bért. fizet
nek ma is.

Az én 15 k hold földilletményemnek termé
szetben kiadandó 12 kát. h. részéért, az 1906. 
évben megállapított évi 873 K bért kapom, mig 
a többi 3 holdért az államtól 30 K váltságpénzt 
kapok. (Csupán ez az adat felel meg Cikkíró úr 
átlag évi bérének.)

Újvidék város ezelőtt 4 évvel ugyanakkor 
lecsapolás alá vont 812 hold 1284 négyszög-* 
ölnyi lápot adott.bérbe, oly feltétellel, hogy már 
a negyedik év végén tartozik bérlő a területet 
felszántani. És fizet a bérlő érte holdanként 35 
K 10 f évi bért, pedig az első két évben csak 
káka, gyékény, sás és nád termett rajta.

Ebből láthatja Cikkíró úr, mennyire tévesek 
adatai, hogy Újvidéken 10 K-ás bérletnek léte
zését még csak feltételezi is.

Lássuk másutt, hogy állunk a bérösszegekkel?
Nagybecskereken, a ma már a kincstári gaz- 

dászatnak átadott s irtandó kincstári erdő mel
lett levő szántóföldeket a kincstár, kisebb rész
letekben kát. holdanként a föld minőségéhez 
képest 80—150 K-ért adta bérbe.

A Nagybecskerekre illetékes jószágigazgató
sághoz tartozó tisztviselőknek illetményföldjei, 
a most említettől távolabb fekvő fordulóban, 3 
évre évi 120 K-ért vannak bérbe adva.

Az Érmelléken ismerem az egyik birtokra 
kötött bérszerződést. A birtok áll: 2’5 k. h. 
belsőségből, 210 k. h. szántóból, 120 k. h. 
rétből, 96 k. h. nádasból; 42'5 k. h. mocsár, 
út, határárokból, együtt 471 k. h. és fizetnek 
érte kát. h.-ként évi 32 K bért, még a mocsárért 
is. Vájjon mennyi esik tehát a szántóföldekre.

Nekem van 33 k. h.-as erdőm Biharmegyé- 
ben. Évi tiszta jövedelme nagy átlagban k. 
holdanként 18 K volt. Szomszédom az erdejét 
kiirtatta s most én is irtatom a magamét, mert 
kitűnő szántóföld lesz belőle. A fát a területről 
elviszem, az irtásért nem fizetek semmit sem, 
sőt kapok k. holdanként átlag 15 K évi bért 3 
évig s azontúlra már is ki akarják venni kis
gazdák k. h.-ként évi 48 K-ért.

Ha ez már eddig jó volt a szomszédomnak 
s jó lesz ezentúl nekem: jó lesz ez másnak is 
és jó lesz az egész országnak.

Zentán az erdővel mesgyés földekért átlag 
130 K bért fizetnek. Magyarkanizsán majd 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



162 MAGYAR ERDÉSZ 9. szám.

ugyanennyi a bére az erdővel határos földek
nek. Óbecsén biztosra veszik, hogy a kicserélni 
tervezett erdőnek talajáért 100 K évi bért fognak 
kapni. Az ezzel szomszédos földekért tavaly 
100 K-át, az idén pedig már 150 K-át kapnak, 
a napokban megtartott árverés eredményéhez 
képest.

Újvidék város tanácsának tagjai, az erdő
cserére nézve következő számítást teszik.

800 kát. hold szántónak alkalmas talajért leg
alább is kapnak 72000 K-t és 400 k. h. rét s 
legelőért fizetni fognak legalább 12000 K-t, 
együtt 84000 K.

Mig az erdő, ha ez után 80 év múlva vága
tás alá jönne, adna 8 k. h. 100 éves tölgyes 
28800 K-t, és 33 k. h. évivágástér füzes 28400 
K-t, a példámban felvett legmagasabb árakkal 
s így esyütt 57200 K-t. Ha várnak 80 évig, 
akkor a mai 5000 K jövedelem mellett elvesz
tenek évi 79000 K-át, amely 80 év alatt mint 
járadék, mintegy 40 millió korona értékű vesz- 
eség. Ily jövedelemtöbblet mellett kapnak meg
felelő kölcsönt s ebből elláthatják a várost víz
vezetékkel, hozzá foghatnak az állandó Dunahid 
építéséhez stb. Vájjon helyesen cselekedtem-e, 
amidőn ezeket, az ezen ügy iránt érdeklődő 
intéző férfiak előtt kifejtettem és 38000 lakosnak 
óhaja teljesedésbe mehet, avagy a magani ér
dekét nézzem, hogy ebben az erdőben erdész- 
kedjek 1

Mit jövedelmez a mezőgazdasági kertészet? 
Itt Újvidéken fél k. holdas spenótból 424 K-át 
árult a bérlő, aki ezért k. holdanként 60 K-át 
fizet, mert bérlete nem a legjava föld.

Úgy hiszem, elég volt ennyi adatot felsorol
nom. Ezeket nem emlékezetből sorolom fel s 
itt bárki meggyőződhetik róla, hogy éppen nem 
túlozva adom elő a tényeket. És ezekhez képest, 
csakugyan boldog bérlője lennék vagy 300 k. 
h.-nak 32 K 50 f-ért, mert albérletbér fejében 
legalább is mégegyszer annyit kapnék a bácskai 
jó földért.

Térjünk át oly szántókra s legelőkre, amelyek
nek mezőgazdasági jövedelme egyezik az erdő
nek jövedelmével. Ezekre én azt mondtam, hogy 
ha a közszükséglet nem parancsolja fentartásu- 
kat, be kell őket erdősíteni. Ez olvasható tanul

mányomnak külön lenyomatában, a 19., 20., 21.,
22., 24., 29., 32—34. oldalokon. S hivatkozom 
a „megfelelő talajhasználat“ cimü fejezetnek 
1—6 oldalaira.

Cikkíró úrnak mezőgazdasági számításait ille
tőleg elégnek tartom a fent elősorolt adatokra 
újólag hivatkozni. Roszul informálta Cikkíró urat 
valaki, aki Cikkíró urat a források megbízható
ságába vetett hite által félrevezette. Azt hozza 
fel Cikkíró úr, hogy a kincstár némely szántó
legelőért 2 K bért kap 5—10 k. h. után. Cikk
író úr úgyis ott szolgálván, tegyen mint illeté
kes javaslatot ezeknek beerdősítése iránt, mert 
így azoknak hibáját, akik ezt a területet ennyire 
kizsarolni engedték, helyre fogja hozni.

Ismét felhozza folytatólag Cikkíró úr, hogy a 
példámban felvett eszményi erdőnek átlag jöve
delme 36 K. Ez a számítása ellenkezik az erdő
érték számításiam elvekkel s ezért ezt nem 
fogadom' el; de még sem áll e számítására az, 
amit Cikkíró úr az egy évi jövedelem-átlagokra 
a Magyar Erdésznek f. é. 3-ik számában az 
5-ik bekezdésben mondott velem szemben. Már 
pedig én nem 100 évre vonatkoztattam átlagomat.

És ha Cikkíró úr meg akarja dönteni adatai
mat: hozzon fel bizonyítékokat, mert emlékezete 
tévedhet.

Miért támadja a gazdákat, hogy nem produkál
nak 16—18 métermázsás terméseket; ez nem 
menti az erdőknek csekély jövedelmezőségét. 
Tévesen hasonlítja össze Magyarország mező
gazdaságát, Hollandia és Németországéval, mert 
a 16—18 mm.-ás terméseknek létesítéséhez k. 
lh.-ként 200—300 K uj befektetés kell s ez csak 
ott fizeti ki magát, ahol a magánkölcsön kamat- 
áb 3—4%, nem mint nálunk 6—8%. Magyar
országon kevés a pénz és drága. Nálunk 4% os 
hitelt csak bejegyzett kereskedő kap s ezt váltóra 
is kapja, mig a gazda vagy erdész váltóra sem, 
mert más érdek azt kívánja, hogy a kereskedő 
boldogulhasson s így legyen aki eladhassa az 
iparcikkeket.

És még nálunk nincs eldöntve, hogy viszo
nyainknak mi felel meg inkább : a kevés befek
tetés s ehez képest legmagasabb %-al való 
jövedelmeztetés, vagy a nagy befektetés mellett 
a legmagasabb jövedelem kevesebb %*-al. (L. 
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Károlyi Mihály grófnak az 1911. májusi ország
gyűlési beszédét és az erre vonatkozó beszé
deket.)

Ez az erdészetnél is kérdés, mert drága a 
pénz.

Teljesen szem elől tévesztette Cikkíró úr tanul
mányomnak alapját, amidőn azt mondja, hogy 
hitvány földekkel akarom szaporítani a mező
gazdasági földeket, mikor csak Bácsbodrog- és 
Torontálmegyében 30000 k. h. igen jó talajon 
még erdő van. Továbbá Krassószörény-, Temes- 
megyében 16000, Arad és Hunyadban 80000, 
Bihar- és Szilágyban 130000 stb. van ma ki
tüntetve, pedig a feltétlen erdőtalaj' minősítésben 
túlzás volt, mit bizonyít az, hogy Bácsbodrog- 
megyében fel van véve (1. Érd. Zsebnaptárt) 
véderdő 1482 k. h. és futóhomoki erdő 11968
k. h. és 'tényleg az ily kétféle minőségű talaj 
talán 3000 k. h. sincsen. És elfeledi Cikkíró úr, 
hogy még sohasem szántott búzatermő, avagy 
sik, eddig sohasem legeltetett stb. talajokról van 
szó és ezeket tervezem átalakítni.

Bármiként vegyük is a dolgot, az a lényeg, 
hogy a talajok tulajdonságaik szerint arra a 
mívelési ágra használtassanak, amely mellett a 
legtöbb jövedelmet szolgáltatják és az erdőgazda
ság 3%-al, a mezőgazdaság pedig 4 °/o-al kama
toztatja a befektetett tőkét és a feltétlen erdő
talajba hiába fektet be a mezőgazdaság sok 
pénzt, sohasem fog ez annyit jövedelmezni, mint 
az erdő, s viszont, a mezőgazdaságra alkalmas 
talajon, jövedelem tekintetében nem veteked- 
hetik sohasem az erdészet a mezőgazdasággal, 
a fakészletben fekvő nagy tőkének alacsony 
kamatozása miatt, avagy a miatt, hogy a fakész
letnek előállítása csakis sok évi jövedelemnek 
fába való befektetése mellett lehetséges.

A kincstári erdőknek síkon való fekvésére 
elég felemlítenem a Bácsbodrog-, Temes- és 
Torontálmegyében fekvőket, megjegyezvén, hogy 
az apatini erdőhivatal messze túlszárnyalja 
jövedelmezőség tekintetében a többieket s itt 
sok jövedelem csak szántóról van, mely átlag
ban nagyon felülmúlja az erdőét.

Az^ apatini erdőhivatal kerületében előfordul, 
hogy búzatermő talajon csertölgyet kapáltainak, 
holott ez erdészetileg is kevésbé jövedelmező; 

mily sok elmaradt haszon van így a kiadással 
és az elmaradt bérrel. A Cikkíró úr által említett 
németországi s pozsonyvidéki kis területek nem 
erdők, hanem kerti mívelések. És sajnálni való 
az a földtulajdonos, aki mezőgazdasággal nem 
tud többet produkálni, mint az erdővel; vagy 
pedig azért sajnálandó, mert már annyira ki van 
zsarolva földje, hogy a mezőgazdaságot el nem 
bírja.

Úgy vélem, Cikkíró úr sem hiszi, hogy Új
vidék, Zenta, Magyarkanizsa városok és Óbecse 
nagyközség ügyeinek intézői mind tévtanokra 
vetemedtek volna azzal, hogy erdeiket ki
cserélni és a mostani erdőtalajt mezőgazdaságra 
használni akarják. Ismerik ezek is körülményei
ket és senki sem vonhatja kétségbe, hogy bírnak 
elég intelligentiával arra, hogy kellően és elég 
látókörrel mondják ki véleményeiket.

Most áttérek a Cikkíró úr által említett szélső
ségekre.

A Divald Béla kartársunk által elért szép 
eladási ár egymagában áll, s meglehet, hogy 
valaki többet adott érte a rendes értéknél vala
mely körülmény folytán, mert oly 100 éves töl
gyes nincsen, amely 4000 K-t érne. Különben 
a 4000 K-nak évi járadéka is csak 6 K és 
nehány fillér.

A Kallivoda kartársunk által elért ár maximum 
nálunk, tehát kivétel, amely csak erősíti a többire 
eső átlag-mértéket. És ha az a homoktalaj, 
amelyen Kallivoda e fényes eredményt létesí
tette, olyan viszonyok közé jut, hogy szőlővé, 
vagy Kecskemét mintájára gyümölcsössé lesz 
átalakítható: a jelenlegi évi 63 K erdőjövedel
met, mely ma nagyszerűnek mondható, a gyü
mölcsös vagy szőlőnek évi 150—200 K évi jöve
delme túl fogja szárnyalni. Itt különben meg 
kellene tudni, mennyibe került az erdőtelepítés.

És felemlítem, hogy sajátjában úgy Kallivoda, 
mint Kiss Ferenc nem telepít erdőt, hanem 
szőlőt s kertet. A szóban forgó talajokon tehát, 
csupán a mai viszonyok mellett, t. i. amidőn 
nincsenek meg még a szőlő vagy gyümölcsös 
fentartásához szükséges körülmények, — ideig
lenesen van helye az erdőmívelésnek, melyre 
nevezett kartársaink kiváló példát mutatnak. 
Ezzel szemben csak két szélsőséget említek : 
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hagyma- és paprikatermelést, melyeknek évi hol
dankénti jövedelme felmehet 1600 K-ra. Az ilyen 
földnek évi bére azonban szintén szélsőség: 
150—300 K.

A szlavóniai tölgyeseknél mellőzi Cikkíró úr, 
hogy 300 évesek voltak s így járadékuk 8000 K 
után csak évi 20 fillér.

Ha 100 K volna évi járadékuk, akkor már 
100 éves korban 60729 K-t kellene érniök, 
ennyit pedig 300 éves korukban sem értek, 
hanem csak maximálisan 8000-et.

Az újvidéki füzes-erdőnél ismét tévesen s 
az erdőnek kedvezve mutat ki Cikkíró úr évi 
30 K-át, holott ez kamatos-kamatú járadék
ként 25 év alatt 16000 K végösszegre nő és 
nem 750 K-ra, amelyből csupán 25-el való 
osztással nyerte a 30 K járadékot. Ha így számí
tom ki a rétnél az évi 40 K járadék végösszege 
után az átlagot, akkor évi 640 K az eredmény. 
Az oly számítás tehát, amit a Cikkíró úr tesz, 
csupán téves túlzás az erdő javára, amely 
azonnal megdől, mihelyt a megfelelővel pár
huzamba állítom, azaz számítása szerint eljárva 
30 K szemben áll 640 K val.

A vinkovcei eredmény a gyérítésből nem évi 
54 K, hanem visszaszámítva kereken 1 K 20 f, 
és ennyi évi költség volt is reá. Azt mondja 
Cikkíró úr, hogy gazdasági viszonyaink mostohák, 
ezért csekély a kincstári erdőknek jövedelme. 
Ez igaz, de ezeket nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, sem az erdőnél, sem a mezőgazdaság
nál. Miért vádoljuk tehát a gazdákat, holott ne
künk is az a mentségünk, ami nekik.

Ha nem lesznek mostohák viszonyaink, akkor 
az erdőknek jövedelme tetemesen nőni fog, de 
akkorra már a mezőgazdaságé is felemelkedik 
és az erdő jövedelme sohasem éri el egyenlő 
talajviszonyok mellett a mezőgazdaságnak jöve
delmét.

Ez az igaz és Cikkíró árnak ellenkező állí
tása csak önmagát téveszti meg; de nem 
téveszt meg engem, sem pedig másokat, akik a 
kérdést már nem mint túlzó erdészek bírálják el. 
És hozzá teszem, hogy nem téveszt meg engem 
a mezőgazdák részéről tett túlkivánalom sem.

Nem feledkezem meg a Gesztes szaktársunk 
által elért igen szép eredményről sem, melynek 
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évi járadéka kereken 13 K. Meglepő jó ered
mény I De ez — sajnos — csak egyedülálló 
szélsőség.

Hogy Cikkíró úr csupán szélsőségeket hozott 
fel állításaimmal szemben : ismerve Cikkíró úrnak 
különben nagy tájékozottságát és szakismereteit 
és hogy ily könnyű volt reá mutatnom szak
előszeretetből származó s az erdőt pártoló állás
pontjának tévedéseire — ez csak azt mutatja, 
hogy annak az igazságnak, melynek szószólójává 
szegődtem, megdönthetetlen ereje van.

Igazságot kell továbbá szolgáltatnom Cikkíró 
úrnak, azon állítása tekintetében, hogy a köz
gazdaságot fejlészteni kell. A módozatokban azon
ban eltérünk, mert az új erőforrásokat nem a 
szántóföldeknek erdőként való 3 %-os kamatoz
tatásával kell működtetni és nem úgy, hogy új 
erdőket telepítsünk nemfeltétlen erdőtalajokon, 
mert több erdőre nincs szükség (mit igazol, hogy 
a kincstári erdők vágásainak 71 °/o-át nem lehe
tett értékesítői), hanem úgy fejlesszük, hogy a 
többet jövedelmező szántókat, réteket stb. szapo
rítsuk, mert ezekre, szükség van, hogy minél 
jutányosabban legyen a folyton szaporodó lakos
ság szükséglete kielégíthető.

III. cikk.
A Cikkíró úrnak harmadik cikkére válaszolni 

nem tartom szükségesnek, mert a válasz az 
előzőkben már benne van.

Folyton hangoztatja, hogy én tévedek, pedig 
ő téved ezen hiedelmével. Adataim ellen azon
ban semmi alaposat sem hozott fel, csak egy
szerűen tagadással él. Ebből következik, hogy 
ha kellő hatású érvet még ő sem hozhatott fel, 
akkor figyelemreméltó ellenadat nem is létezik' 
különben felhasználta volna.

Az erdőtörvény 4. §-ára nézve azzal a fel
világosítással szolgálhatok, hogy törvényszéki 
birákkal, ügyvédekkel megbeszélést folytattam 
kellő értelmezésére nézve. Erről talán máskor.

Tanulmányomban csak egy adatot k.ell helyre
igazítanom, t. i. Krassószörény megyében a 
kecskék szaporodása ellen már lépéseket is 
tettek, tehát nemcsak nagyon szaporodtak a 
kecskék.

Befejezésül mindenik nemfeltétlen erdőtalajjal 
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bíró erdő tulajdonosának újra ajánlom az át
alakítást az elősorolt okokból és hozzáteszem, 
hogy bárki kielégítheti vadászszenvedélyét is, ha 
az átalakítással nyert anyagi előnyt, feltétlen 
erdőtalajon vásárlandó s berendezendő vadas
kert s vadászterületnek megszerzésére fordítja.

(Vége.)

AA A A A AAAAAAAAAAAA AAÁAAA AAAAAAAAAAAAAA

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos.

I. Bevezetés.
A fotogrammetria, mint mérésmód, hovatovább terjedni 

kezd, és ezen nagymérvű terjeszkedését különösen azon 
szabatos pontosságú eredményeknek köszönheti, melyeket a 
binokuláris rendszálmérésre alapított fotogramm'étria nyújt.

A geodézia, a technikai munkálatoknak ezen fontos 
segédeszköze, már rég hiányát érezte oly mérésmódok
nak, melyek a megkívánt gyors munka mellett megfelelő 
pontosságú- eredményeket is adjanak. Ezen követelmény 
bozta létre szükségszerűen a legkülönbözőbb tachimetrikus 
mérésmódokat, közöttük a fotogrammétriát is. ..

Az, hogy a tereppontok helyének térbeli megállapítására 
fényképfelvételeket használjunk, nem új ötlet. Már a műit 
század 70-es éveiben történtek idevágó kísérletek. Az 
első nagyobbszabásu fotogrammétriai felvétel, amelyről 
tudomásom van, dr. W. Jordan munkája volt, aki észak
afrikai útjában Dachel oázist mérte be ily módon. A 
felvétel panorámaszerü felállítással történt és leírása dr. 
Jordan „Handbuch der Vermessungskunde“ cimü mun
kájának II. kötetében található. Ugyancsak dr. Jordántól 
származik a fotogrammétria legelső irodalmi ismertetése 
»Über die Verwertung der Photographie zu geometrischen 
Aufnahmen“ címmel. (Megjelent a „Zeitschrift für Ver
messungswesen“ 1876-iki évfolyamában.)

Ettől az időtől fogva a fotogrammétria mindinkább 
terjedni kezd. Olaszországban katonai térképek készítésére 
már a múlt század 80-as éveiben is sikerrel használták.

A wieni katonai földrajzi intézet is rátért a fotogram
métria használatára és különösen a Magas-Tátrában 
végzett ilynemű felvételei, összehasonlítva az ugyanott 
eszközölt régibb felvételekkel, élénken illusztrálják azt, 
hogy a fotogrammétria nemcsak hogy életrevaló mérés
mód, de azt is, hogy a tachimetrikus mérésmódokat, 
különösen nehezebb terepviszonyok mellett, úgy pontos
ság, mint gyorsaság tekintetében messze fölülmúlja.

A szabatos pontosságú fotogrammétria az erdőmérnök- 
nek is igen sokoldalúan felhasználható mérési adatokat 
nyújt és ezért geodéziai ismeretköre bővítésénél semmi 
esetre sem szabad figyelmen kívül hagynia. Igen aján
latos tehát, hogy az erdőmérnök állandó figyelemmel 
kisérje a fotogrammétriát fejlődésében.

Jelen soraimban a fotogrammétriát a maga egészében, I 

röviden bár, de rendszeresen óhajtom ismertetni, oly 
szűk keretek között, amennyi éppen elegendő ahhoz, hogy 
az olvasó a fotogrammétria mibenléte felől tájékozódva 
legyen, alkalorhadtán az így szerzett ismereteit gyakor
latilag is érvényesíthesse és végQI, hogy a fotogrammétria 
fejlődését állandóan szemmel tarthassa.

E helyen kell felemlítenem, hogy a magyar erdészet 
körében eddig 'nagyon kevés kísérlet és próbálkozás tör
tént a fotogrammétria gyakorlati alkalmazása terén. Néhai 
Csiby Lőrinc, akadémiai t.anár kísérletezett először nálunk 
fotogrammétriával. Egyszerű, 18X13 cm es képnagy
ságra berendezett fototeodolitot használt; a rendszáiakat 
papiros pözitiváról mérte le, monokuláris úton.

Sztereofotogrammétrikus mérésekkel bágyoni Szabó 
Endre, erdészeti főiskolai asszisztens foglalkozott behatóan. 
Részt vett a jénai fotogrammétriai tanfolyamon is. Tanul
mányainak és munkálatainak eredményét két terjedelmes 
cikkben közli. (Erdészeti Lapok.)

Jelen sorok írója is foglalkozott fotogrammétriával. Kísér
leteinek nágyrészét a Magas-Tátrában, ezen fotogrammé
triai mérésekre rendkívül alkalmas hegységben végezte.

II. A fotogrammétria irodalma.
Az alábbiakban felsorolom az általam ismert fo’ntosabb 

forrásmunkákat, melyek az olvasónak részletkérdések 
tanulmányozásánál igen jó szolgálatot tehetnek.

Angol nyelven:
Fletner: An elementary treatise on Phototopographic 

Methods and Instruments, Newyork 1906. (Német fordí
tásban Berlin 1908.)

Francia nyelven:
Qailtier-. Les principes de la stéréophotogrammétrie 

(Memorial de l’Oífi.cier du Génié).
Laussedat: De l’emploie du stéréoscope en topographie 

et en astronomie (Comptes rendus 1903).
Laussedat: Recherches sur les instruments, les métho- 

des et les dessins topographiques, Paris 1903.
Legros: Sommaire de Photogrammetrie, Paris 1892.
Vallót'. Applications' de la photographie aux levés 

topographiques en haute montagne, Paris 1907.
Magyar nyelven:
Hajts S.: Stereophotogrammétria. (Pótfüzetek a Ter

mészettudományi- Közlönyhöz 1908.)
Szabó E.: Sztereofotogrammetria. (Erdészeti Lapok 

1910.)
Szabó E.: A sztereofotogrammetria gyakorlata és ennek 

segítőeszközei. (Erdészeti Lapok 1911.)
Lángos L. : A fényképezés az erdőmérés szolgálatában. 

(Magyar Erdész 1910—1911.)
Lángos L.: A photoboussola alkalmazása a monoku

láris rendszálmérésre alapított photogrammétriában. (Ma
gyar Erdész 1911.)

Német nyelven:
Dolezal: Die Anwendung der Photographie in der 

praktischen Messkunst, Wien 1896.
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Dolelal: Genauigkeit stereophotogrammetrischer Auf
nahmen. (Zeitschrift für Verméssungswesen 1907.)

Hilbl:T>\e photogrammetrische Terrainaufnahme. (Mittei
lungen des k. u. k. Militärgeographischen Institutes 1899.)

Hiibl: Die Stereophotogrammetrie. (Ugyanott, 1902.)
Hiibl: Die stereophotogrammetrische Terrainaufnahme. 

(Ugyanott, 1903.)
Hübl: Beiträge zur Stereophotogrammetrie. (U. o., 1905.)
Jordan1. Über die Verwertung der Photographie zu 

geometrischen Aufnahmen. (Zeitschrift für Vermessungs
wesen, 1876.)

Klingats: Die Fehlerkurwen der photographischen 
Punktbestimmung, Wien 19Q6.

Koppe: Die Photogrammetrie oder Bildmesskunst, 
Weimar 1889.

Pulfrich: Neue stereoskopische Methoden und Appa
rate für die Zwecke der Astronomie, Topographie und 
Metronomie, Berlin 1903.

Pttlfrich: Über einen Versuch zur praktischen Erpro
bung der Stéreophotogrammetrie für Zwecke der Topo
graphie. (Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1904.)

Plllfrich: Über die Anwendung des Stereocomparators 
für die Zwecke der topographischen Punktbestimmung. 
(Ugyanott 1904.)

Plllfrich : Neue stereoskppische Methoden und Apparate, 
Berlin 1909.

Rohr: Die binokularen Instrumente, Leipzig 1906.
Seliger: Topographische Triangulation durch Stereo

photogrammetrie. (Zeitschrift für Vermessungswesen, 1905.)'
Schell: Der Phototheodolith von Prof. Dr. Schell. (Hand

buch der Photographie, Halle a/S. 1892.)
Schell: Der ■ photogrammetrische Stereoskopapparat, 

Wien, 1904.
Schell: Die stereophotogrammetrische Bestimmung der

Lage eines Punktes 
im Raume, Wien 
1904.

Steiner: Die Photo
graphie im Dienste 
des Ingenieurs, Wien 
1894.

Truck: Die Stereo
skopische Messme
thode und ihre An
wendung auf Eisen- 
bahnban Vorarbei
ten. (Zeitschrift für 
Vermessungskunde, 
1906.)

Truck: Das Pulf- 
rich’sche Stahlmess
rohr als Distanzlatte 
in seiner Anwendung 

bei stereophoto
grammetrischen Auf
nahmen.(U.o. 1907.) 

Wang: Die Photogrammetrie oder Bildmesskunst im 
Dienste des Forsttechnikers. (Mitteilungen des krainisch— 
küstenländischen Forstvereines, Laibach 1893.).

III. Fotogrammétriai előismeretek.
A fotogrammetria bizonyos feltételeknek megfelelően 

elkészített fényképfelvételek geodéziai felhasználásából 
áll. Hogy a fénykép által nyújtott felvétel mérési célokra 
alkalmas legyen, szükséges első sorban a kép síkjának a 
fényképező készülék objektiv lencséjének optikai közép
pontjától való távolságát, egy, a lencse gyújtópont távol
sága által adott u. n. képtávolság értékében állandósítani. 
A képtávolság (k), gyújtópont-távolság (f) és a tárgy
távolság (t) matematikai összefüggése:

k vagy sorbafejtve :

Ha t > 100 m., akkor az — törtkifejezés, tekintve 

hogy f a méternek csekély hányada, elhanyagolható, 
anélkül, hogy az mérésünk pontosságára befolyással lenne. 

(PL ha t - 100 m-, f --0'18 m„ akkor -0 000324 m.)

Ez esetben képállandónk értéke k - f
Mérésünknél használt fényképező készülékünknek oly

módon kell tehát készítve lennie, hogy a képtávolság 
állandó f értékkel bírjon, mert készülékünk csak ez eset
ben, alkalmas geodéziai mérésekre. Ezen mérések rövid 
elmélete a következő:

Készülékünkkel az A tereppontban felállva, P. terep
pontról fényképfelvételt készítünk (1. kép) P pont képe 
a K’K’ negativ és KK positiv fényképeken felkereshető 
és az ffvv irányzókereszt által adott O középpontra vonat
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koztatott rendszálai, x és y, úgy a negativ, mint a posi
tiv képről lemérhetők. Ha felvételünknek a vízszintes 
síkbani képe I, akkor az w szög, mely nem más, mint 
az ÄP1’ irány csapásszöge, a készülék optikai tengelyére 
viszonyítva, a következő értéket veszi fel:

19 w T
A magassági szög pedig:

.' y * y y .c = = vcosw Vsin w
Valamely geodéziai művelettel meghatározva készülé

künk optikai tengelye és egy ismert fekvésű egyenes, 
ÄB által bezárt a szöget, térképünkön már megszerkeszt
hetjük az ÁP’ irányt.

Ha valamely úton-módon megtudnék állapítani ap’ 
hosszát is, akkor a P tereppont fekvése A pontra, mint 
egy poláris tengelyrendszer kezdőpontjára vonatkoztatva, 
már meg volna határozható. Ugyanis az a + w szög segít
ségével megszerkesztett irányra az ap’ távolságot felrakva, 
nyernők P pont képét' a vízszintes vetületben, magasságát 
pedig, az objektiv optikai középpontján átmenő vízszintes 
síkra vonatkoztatva, az m = ÄP’ tg C kifejezés adja.

Ha tehát Áp’ hosszát megtudjuk határozni, a P terep
pont tachimetrikus bemérése befejezést nyert.

Fent elmondottak alkotják a fotogrammétria általános 
elméletét, amely elé a gyakorlati kivitel akadályokat gör
dít, olyannyira, hogy ezen elmélet gyakorlati alkalmazása 
lényeges módosításokat mutat fel. Az ap’ távolság köz

vetlen meghatározása lehetetlen lévén, tereppontjaink 
geodéziai bemérése céljából, egy határozott a hosszúságú 
alapvonalat választva, ennek Ai és Aa végpontjaiból (2. 
kép) egy-egy fényképfelvételt készítünk, úgy, hogy a be
mérendő P tereppont képe mindkét felvételen fellelhető le

gyen. Meghatározva 
az AjQ, és a.;Ö2 optikai 
tengelyeknek az alap
vonallal bezárt szögét 
(ai és «2), a fenti 
elmélet szerint kiszá
mítjuk az wi és W2 csa
pásszögeket is, mi
által lehetővé válik, 
hogy mi az A1A2P 
háromszögből, akár 
szerkesztés, akár szá
mítás útján meghatá
rozzuk X,P hosszát. 
Ilyenkép lehetővé vá
lik az Ai pontra vo
natkoztatva megálla
pítani mindazon Pi, 
P2, Pb, .. • Pn terep
pontok helyét, amely 
pontok mindkét fel
vételen láthatók és 
biztosan összeegyez
tethetők.

Az így módosított 
elméletnek grafikus 
úton való végrehaj
tása következő:

Az alapvonal Ai és 
A2 végpontjában fel
állva (3. kép) a P 
tereppontról egy-egy 
felvételt készítünk. 
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Ha mi a positiv fényképlapokról (Ki és K2) az Xi, X2. 
Yi és Ya rendszálakat lemérjük, továbbá ha «1 és «2 
szögek értékét meghatároztuk, akkor a P tereppont tér
képelése már keresztülvihető.

Rajzlapunkra felhordva az alapvonal ismert hösszát, 
továbbá az «1 és «2 szögek segítségével az a}01 és a2O2 
optikai tengelyeket, egy oly vonalrendszert kapunk, 
amelyet további szerkesztéseinkhez már felhasználhatunk. 
Az Ai és A2 pontokból felhordva a k képállandót bármely 
alkalmas léptékben (pl. a térkép léptékének 10-szeresé- 
ben) az a^ és AaOa tengelyekre, a kapott Oi, illetve' 
O2 pontban, merőlegesen, megjelöljük a KK positiv kép
síkokat. Ezután az X1 és Xa értékeket a k állandó, fel
hordására használt léptékben a KK egyenesre rakjuk fel 
és az így nyert Pi és P2 pontokat az Ai, illetve A2 
álláspontokkal összekötve, az a1p1 és AaPa egyeneseket 
kapjuk. Ezek metszéspontja a keresett P tereppont.

Két ily fényképfelvétellel mindazon pontok bemérhetők, 
amely pontok képe mindkét felvételen látható, más Szóval 
amely pontok a terepen az RSTU poligonba, az u. n 
hasznosítható mezőbe esnek.

(Folytatjuk.)

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából. 
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. álerdöfelügyelő.

(Folytatás.)

2. A „B“ gazdasági osztályba sorozott 6968.3 kát 
hold bérci-erdő, amelyhez 296 4 kát. hold egyéb termé
keny és 74'9 kát. hold terméketlen terület is tartozik, — 
80 éves vágásforduló mellett szálerdő gazdaságban

Fanemei: 95% bükk, 5% tölgy.
Ebben a gazdasági osztályban három vágássorozatra 

történt felosztással — az 1897. évi 51,242. F. M. számú 
rendelettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági terv 
szerint — az 1904—1913. évig terjedő második félforduló
szak alatt gyakorolható :

Főhasználat: fokozatos felújító vágással évente 108 69 
kát. holdon 19,216 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználatképpen az elszáradt és hulladékfa szedése- 
Mellékhasználatképpen a legeltetés évente átlag 

4729 03 kát. holdon, a makkoltatás 3619'07 kát. holdon, 
a kőfejtés 2'00 kát. holdon.

Erdősítés foganatosítandó 10 év alatt '1080'52 kát. 
hold vágásterületen természetes úton, 6'40 kát. „ hold 
vágásterületen és a természetes úton esetleg fel nem 
ujult hézagokon tölggyel.

3. A „C“ (legelő-erdő) gazdasági osztályba sorozott 
2176'47 kát. hold kiterjedésű bérci-erdő, — amelyhez 
98'18 kát. hold egyéb termékeny [és 10'38 kát. hold 
terméketlen terület is tartozik, — 80 éves vágásforduló 
mellett szálerdő gazdaságban.

Ezen kettő vágássorozatra osztottj’bükkösj^gazdasági 
osztályban, — az 1897. évi 51,242. F. M. számú ren
delettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági terv szerint, 
— az 1904—1913. évig terjedő második félfordulószak 
alatt gyakorolható:

Főhasználat fokozatos felújító vágással 10 év alatt 
85'49 kát. holdon 13,683 m3 re becsült fatömeggel.

Előhasználatképpen rendes gyérítés 10 év alatt 1460'14 
kát. holdon 16,402 m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképpen a legeltetés évente átlag 
1851'24 kát. holdon, a makkoltatás 1720 67 kát. holdon.

Erdősítés foganatosítandó a 10 év alatt kihasználandó 
85'49 kát. hold vágástérnek természetes úton esetleg fel 
nem ujuló hézagain tölgy, juhar és kőrissel.

4. A „D“ gazdasági osztályba sorozott Lapos- és 
Nyires nevű, 180092 kát. hold tölgyes erdőben — 
amelyhez 21'94 kát. hold egyéb termékeny és 18'28 
kát. hold terméketlen terület is tartozik, — az 1905. év-i 
26,122. F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres 
erdőgazdasági terv szerint, 100 éves vágásforduló mellett 
az 1904—1913. évig terjedő első félfordulószak alatt 
gyakorolható a főhasználat szünetelése következtében ;

Előhasználatképpen tisztázó vágás 10 év alatt az I. 
vágássorozatokban 460'23 kát. holdon 2441 m3-re becsült 
fatömeggel, a II. vágássorozatban 86 02 kát.' holdon 2575 
m3-re becsült fatömeggel.

Mellékhasználatképpen a legeltetés 10 évi elő- és 20 
évi utótilalom mellett évente átlag 119168 kát. holdon, 
a fűszedés évente átlag’ 330'63 kát. holdon.

Erdősítés foganatosítandó a II. vágássorozatban, ahol 
a gyertyán kiszedése következtében keletkező és össze
sen mintegy 86 02 kát. holdat tevő hézagok tölggyel 
ültetendők be.

Mint az előadottakból kivehető, a város erdőségeinek 
állapota a múltban átszenvedett rossz gazdálkodáshoz 
mérten jónak mondható s a mostani helyes gazdálkodás 
mellett az erdők állapotában állandó javulás* a jövedel
mezőségben növekedés várható.

Felsőbánya rendezett tanácsú város erdeje.
A város erdejét királyi adományban kapta részben 

1376 bán Nagy Lajos királytól, részben 1624-ben Bethlen 
Gábortól.

Fekszik 316—1176 méter magasságban a tenger színe 
fölött a Gutin-hegység délnyugati kiágazásain; a várost 
félkör alakban övezi és védi az északkeleti hideg szelek 
ellen.

Területe a kincstárral közösen volt erdő legújabb! meg
osztása alkalmával kapott terület beszámításával együtt 
6111'25 k. hold, amelyből 150'80 k. hold termékeny és 
50'81 k. hold terméketlen terület.

Alapkőzet-e szürke trachit. Talaja elég mély, telev-ényes, 
üde, homokos agyag. Az erdő vizdús, sok bő- és kitűnő 
vizű forrással.

A jelenlegi faállomány legnagyobb része bükk, ami a 
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régi rendszertelen gazdálkodás következménye, mert hogy 
a tölgy eredetileg nagyobb mennyiségben fordult elő, 
mutatják az elszórtan máig is fennálló hibás vén tölgy
fák, melyek meggyőzően igazolják, hogy a tölgy déli 
lejtőkön még 900 méter magasságban is igen jól tenyészik.

Ez szolgál ma útmutatásul a kihasznált .vágásterületek 
felújításánál, amelyek az értékesebb fanemek megtelepí
tése céljából a magasabb helyeken lúc- és jegenyefenyő- 
vél, az alacsonyabb részeken pedig tölggyel lesznek be
ültetve.

Az államnak 1905-ben ingyen felajánlott 15 kát. hold 
területen alkotott állami gyümölcsfaiskola (11’4 k. hold) 
és erdei facsemete kert (3’6 k. hold) telepítése óta a 
terület használatáért ingyen kapja a város az államtól az 
évenként beerdősítendő területekre szükséges csemetét.

A városi erdő rhég hosszú ideig nem hozhatja meg 
azt a jövedelmet, amit majd a jövőben a termőhelyi vi
szonyoknak megfelelő és mesterséges- úton megtelepített 
értékesebb faállomány fog nyújtani.

A legnagyobbrészt csekély értékű bükkösök mellett az 
erdő átlagos évi tiszta jövedelme az 1899. évig alig ha
ladta meg az 1000 koronát, az 1900—1906-ig terjedő 
7 év alati pedig már 21,721 korona átlagos évi tiszta 
jövedelem volt.

Ezen csekély jövedelmezőség indította a földmivelés- 
ügyi ministert arra, hogy az 1898. évi XIX. t.-c. életbe
léptetése alkalmával a város erdejének állami kezelésbe 
vételét 1900. évi november hó 1-től elrendelje.

Ezért erdőkezelési költség címén az I. jövedelmezőségi 
osztályba sorozott 695’8 k. hold után 144 K 33 f-t, a
II. jövedelmezőségi osztályba sorozott 3835’7 k. hold 
után 563 K 85 f-t, a III. jövedelmezőségi osztályba so
rozott 1518’5 k. hold után 133 K 62 f-t, összesen 841 
K 80 f-t fizet a város évenként, azaz kataszteri holdan
ként átlag 14 fillért.

Az erdőjövedelemnek nagyfokú emelkedése magyará
zatát leli egyrészt abban a körülményben, hogy azon 7 
év alatt fiatal erdőrészekben elszórtan álló túlkoros és 
fenn nem tartható tölgyeknek ministeri engedély alapján 
foganatosított rendkívüli kihasználásából 59,800 K folyt 
be s az utolsó 2 évi vágásterületen a tölgyfa sokkal na
gyobb mennyiségben fordult elő.

A faárak rohamos emelkedésén kívül hathatósan hozzá
járult a jövedelem fokozásához az is, hogy 1906-ban két 
teljesen modern, gőzerőre berendezett műfürész épült, 
amelyek az eladásra kerülő műfát az elérhető legmaga
sabb árakon vásárolva dolgozzák fel.

A város tulajdonát képező „Johanna“ nevű gőzfürészt 
a „Felsőbányái gőzfürészgyár részvény társaság“ bérli, a 
Reizmann Hermann tulajdonát képező „Lajos“ nevű 
gőzfürészt tulajdonosa kezeli.

Mindkét gőzfürész elsősorban tölgyfát, de ezenkívül 
más fanemeket is dolgozik fel mindenféle alakban és 
módon. Faszükségletét a városi és környékbeli erdőkből 
szerzi be.

Hogy a város erdejéből rendszeres használatok mellett 
az utolsó években mennyi jövedelem van és mily mér
tékben emelkedett ez okszerű gazdaság mellett az állami 
kezelésben, mutatja az az eredmény, hogy:

1907- ben a tiszta jövedelem 9,941 K
1908- ban a „ „ 12,000 „
1909- ben a . „ 12,734 „
1910- ben a „ „ 22,808 „

volt. Az 1907—1910. évig terjedő 4 év alatt tehát ösz- 
szes tiszta jövedelem volt 57,483 K, azaz évente átlag 
14,371 K, de mégegyszer ennyi volt legalább is 1910-ben 
a lakosságnak nyújtott kedvezményes faanyagok értéke.

Fokozni fogja ezt a jövedelmet a nagybánya—felső
bányái vasút és országút közvetlen közelében fekvő az 
a 140’6 k. hold erdőterület, amelynek ministeri enge
dély alapján gyümölcsössé való átalakítása megfelelő 
talajviszonyainál fogva az államerdészet vezetése mellett 
már megkezdődött, s a 3’1 k. holdon berendezett nemes 
fűztelep.

(Folyt, köv.)

A Pali nagybátyja.
Irta Kovácsik Dezső.

Pál barátom erdőgondnok egy kis felvidéki faluban. 
Midőn arra járva betértem hozzá, kutató szemmel tekin
tettem körül annak megállapítására, vájjon Pál barátom 
megosztja-e magányát valakivel, vagy pedig egyedül unat
kozik nagy lakásában.

Nem kellett soká szemlélődnöm. Az elszórtan heverő 
ruhadarabok azonnal világosságot derítettek agyamban.

Szemrehányólag tekintettem rá. Pál barátom mindent 
megértett e tekintetből.

— Csodálkozol ugyebár, — kezdé — hogy még nem 
hoztam nőt a házhoz. Nem rajtam múlott. A véletlen
nek, jobban mondva a „pechnek“ óriási szerepe van 
egyes emberek életében. S én ezek közé tartozom. Kü
lönben elmondom, hogy történt, hallgasd meg, ha érdekel.

— Talán ismered — folytatá Pál barátom — K. város 
főjegyzőjét. Nekem atyai ágról elsőfokú nagybátyám.

A nagybácsik köztudomás szerint rendesen szörnyű 
szolidak s ebből kifolyólag úsznak a jólétben. Az én 
nagybátyám ellenben tehetséges lump volt s ennek követ
keztében meglehetősen úszott — az adósságban.

A bor volt mindene s emellett erősen rajongott a 
nőkért. Bizonyára ezen erős rajongásnak tudható be, 
hogy bár már nem volt „mai gyerek“ (túl volt a 30-on), 
még sem akart megnősülni.

Ez a makacs agglegényi hajlama sehogy sem tetszett 
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a rokonságnak. A rokonok általában csak a gazdag nagy
bácsiknak bocsátják meg a nőtlen mivoltukat.

Neki estek tehát kegyetlenül, hogy rábírják a meg- 
nősülésre, de az öreg hajthatatlan maradt.

Én az időben erdész-akadémikus voltam, gyakran 
megfordultam a nagybátyámnál s könnyen érthető okból 
igen szoros barátságot kötöttem vele.

A jó rokonok látva, hogy nem bírnak Féri bátyámmal, 
engem unszoltak szüntelen:

— Ugyan beszélj már a lelkére, hogy . . . megtérjen 
végre az a vén bűnös, hisz te állasz legközelebb hozzája. 
— Itt alighanem a boros üvegre, mint összekötő kapocsra 
gondoltak a jó rokonok.

Szó sincs róla, nekem magamnak is jól esett volna 
egy szép s gazdag nagynéni, kinél meleg fogadtatásra 
találok, valahányszor beszólok a nagybátyámhoz.

Ennyi körülménytől indíttatva tehát elhatároztam, hogy 
fáradtságot és őt nem kiméivé, akárhogy is, de meg
házasítom. Kissé merész gondolat volt, de tekintve a 
köztünk fennálló baráti viszonyt, azt hittem sikerülni fog.

E célból annyit szónokoltam neki órákhosszat a házas
élet örömeiről, hogy már-már gégebaj környékezett. 
Szerencsére az öreg mindig gondoskodott róla, hogy 
torkom túlságosan ki ne száradjon s így e végzetes baj
tól megóvott.

Érveimmel, — miket magam sem hittem el — telje
sen lehetetlenné tettem az öreget; szinte roskadozott az 
érvek súlya alatt. Éreztem, hogy elveszti maga alól a 
talajt, hogy beadja derekát.

S hogy sikerem annál biztosabb legyen, tőlem telhető- 
leg pumpoltam az öreget, azt tartván, hogy így anyagi 
romlásba döntve, kényszerül majd megházasodni.

S amikor már így preparáltam a házasság szentségé
nek fölvételére, elkezdtem szállítani neki a jobbnál jobb 
partikat. De az öreg — mint hajdan Nagy Frigyes — 
most, a legnagyobb veszély, a leghevesebb ostrom idején 
mutatta csak meg, mily hatalmas lélek lakozik benne. 
Hősi elszántsággal védekezett, pedig körül volt kerítve 
teljesen. Mindeniknél hozott föl valami kivetni valót s 
az ily módon díszeiktől megfosztott partiek közt aztán 
nem tudott választani.

Sehogy sem tudtam vele boldogulni.
A sok sikertelen kísérlet kimerített. Kezdtem unni a 

dolgot. Végre is felhagytam buzgólkodásommal, mely egy 
afrikai hittérítőt is a sírba vitt volna.

*
A múlt év télutóján aztán idekerültem erdőgondnoknak.
Néhány hétre rá meghívtam az én Feri bátyámat a 

tavaszi szalonkahúzásra. Örömmel jött, mert nagy barátja 
a vadászatnak.

Másnap alkonyaikor — kellemes, langyos tavaszi idő 
volt — kimentünk szalonkalesre. Velünk jött a helybeli 
jegyző is és a jegyző leánya, Ilonka. Ilonka nem azért 
jött ki, hogy abban gyönyörködjék, mint hibázzuk el 
az elsuhanó szalonkákat, hanem maga is fegyvert hozott, 

hogy mint vérbeli Nimród vehessen részt a vadászatban. 
Szép barna leány volt s a fegyver pompásan illett 
karcsú termetéhez.

Én néhány heti itt tartózkodásom alatt — bár nem is 
oly sokat érintkezhettem vele elfoglaltságom miatt — 
teljesen belehabarodtam. S miután minden tekintetben 
kifogástalan, jó nevelésű leány volt, hát elhatároztam, 
hogy nőmmé teszem. De még korainak véltem nyilat
kozni a dologról, vártam, mig némi bensőbb viszony 
fejlődik ki köztünk.

így tehát ő mit sem sejtett az én „komoly szándé
kom“ felől. A nagybátyámnak sem szóltam mindeddig.

Az esti kirándulásunk elég gyönge eredménnyel vég
ződött. Mindössze Ilonka s a nagybátyám lőttek egy-egy 
szalonkát. Ez különben most mellékes.

Sokkal fontosabb az, hogy a kirándulás egész ideje 
alatt az én Feri bátyám veszedelmesen csapta a szelet 
Ilonkának. S Ilonka is szemmel láthatólag boldognak 
érezte magát.

Engem ellenben Ilonka ez este erősen mellőzött. -- 
Kezdtem gyanús szemmel nézni a kacérkodását. Félté
kenység szállott meg. De megnyugodtam, mikor arra 
gondoltam, hogy nagybátyám úgy sem veszi el.

Elválva a jegyzőéktől, egy harctéri tudósító kíváncsi
ságával kérdem nagybátyámtól:

— No, hogy mulatott Feri bátyám. Mit szól Ilonkához.
— Mondhatom kitünően éreztem magam az egész ki

rándulás alatt. —Te öcskös ez az Ilonka isteni egy 
teremtés. Valóságos angyal . . . Ugy e?

— Igen. Angyal — feleltem meggyőződéssel, de nem 
minden aggodalom nélkül.

Az öreg szörnyen el volt ragadtatva. Az egész úton, 
mig hazaértünk, dicshimnuszokat zengett Ilonkáról. Soha 
oly extázisbán nem láttam.

Hogy elejét vegyem egy könnyen bekövetkezhető tragé
diának, melyben a nagybácsi csúfosan kivágja szerelmes 
öcskösét a nyeregből, épp ki akartam előtte rukkolni 
Ilonkával szemben való szándékommal, midőn az öreg 
komolyan így szólt:

— És ... meglásd, vagy ő lesz a feleségem, vagy 
senki más . . .

Mintha villdmütés ért volna.. Szédültem. Csaknem 
lerogytam az utca kövezetére.

— Mi bajod ? kérdé Feri bátyám aggodalommal.
—• Kis rosszullét, elszédültem kissé, de már jól 

vagyok . . .
Azt csak nem mondhattam neki, hogy nekem is „vagy 

ő lesz a feleségem, vagy senki más!“ Kettőnknek csak 
nem lehet egy felesége 1 — És nevetséges volna az 
embernek nyíltan konkurrálni a saját nagybátyjával.

Nem maradt más hátra, mint lebeszélni az öreget 
szándékáról. S elővettem egész szónoki képességemet, 
hogy meggyőzzem őt a házasság hiábavalóságáról.

Az öreg egy kissé csodálkozott véleményem e gyors 
változásán s lehetőleg ugyanazon érvekkel tett tönkre, 
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amikkel én támadtam annak idején ellene, hogy a házas
ság előnyeit bizonyítsam.

Hiába való volt minden Az öreg meg volt babonázva. 
Alig várta a másnapot, hogy ott lehessen a jegyzőéknél. 
S azontúl majd az egész napokat náluk töltötte el. Én 
pedig azalatt töprengtem, búsultam. Hirtelen egy remény
sugár csillant fel agyamban: Hátha a leány nem lesz 
hajlaridó a már 38 esztendős bácsihoz feleségül menni !

Lestem az alkalmat, hogy egyedül lehessek vele pár 
percig. Egyik este a Feri bátyám kiment egymagában 
szalonkázni, én meg átszaladtam a jegyzőékhez. Ilonkát 
egyedül találtam szobájában. Kitűnő jókedvében volt.

— Gratulálok erdész úr a nagybátyjához — szólalt 
meg élénken. Végtelen finom, derék ember. Ébren s 
álmaimban mindig ily férfi-eszménykép lebegett előttem : 
egy ily daliás, igazi férfi . . .

Megvoltam' semmisülve. A bácsim tényleg daliás, igaz; 
férfi. S nehogy valahogy még föltámadjak, boldogan 
folytatta:

— S megvallom magának, hogy már meg is kérte a 
kezemet, úgy titkon, csak nekem szólt; de a szüleim is 
örömmel beleegyeznek, már beszéltem velők. Óh mi 
boldog vagyok! . . .

És nekem végig kellett hallgatnom, mint elemzi a bol
dogságát, mint tervezgeti az édes jövőt, miközben vigasz
talásul jól megszorította kezemet és könnyezve rebegte:

— Mind e nagy boldogságot pedig önnek köszön
hetem, kedves Pali, hisz maga hozott össze bennünket... 
Isten áldja meg érte!

(Hej! ha tudta volna, mennyire iparkodtam szétválasz
tani őket, dehogy kérte volna rám Isten áldását!)

Pár hét múlva nagybátyám oltárhoz vezette Ilonkát.
Nekem ezekután egyedüli vigaszom az maradt, hogy 

a menyecske jól ráncbaszedte az öreget s emellett még 
az is, hogy ha már enyém nem lehetett, legalább a 
családban maradt.

Most pedig várok a nősüléssel. Várok addig, mig vala
melyik öcskösömet én is ki nem ütöm a nyeregből — 
fejezte be megható élettörténetét az én Pál barátom.

Mocsáraink madárelőkelőségei.
ii.

A véges-végig kétfelé osztott felcsőrrel biró példányok
nál, azaz melyeknek a felső csőrkávája fokozatos fejlő
dés útján (vagy tán a párosodás alkalmával kifejtett, 
erőltetett sok kiabálás miatt, tehát egyrészt fizikai erő 
hozzájárultával) nyithatóvá válik, — az elvált lemez

részek lapja időjártával teljesen megkeményedik és glazúrt 
kap. Az ily hármas csörii példányoknál a felcsőr alsó 
lemezének mélyedése, mely megelőzőleg a fedőlemeznek 
megfelelő volt, majdnem eltűnik, de azért a két lemez 
jól zárul, úgy, hogy a felcsőrnek összetételes, kettőzött 
volta felületes szemlénél teljesen észrevehetlen, amennyi
ben összetett állapotban a hasadás barázdája szabad 
szemmel fölfedezhetlen, s úgy az élő, mint a holt madár
nál, csakis némi erőszak alkalmazása mellett nyitható ki.

A kettős felcsőrü egyedeknél a fedőlemez valami ke
véssel rövidebb, mint a felső csörkáva alsó lemeze s a 
vége felé fokozatosan gyengülve ellapul. Az alsó elvált 
csőrlemeznek csakis a közepetájáig van némi megfelelő 
mélyedése, azon túl pedig a felső lemezzel zárul. A hasa
dás egyébiránt nem nyúlékony szájhártyában, hanem egy 
meglehetősen tágas csőszerű üregben végződik, mely a 
két lemez közt van (ez képezi a tőt) s mintegy 1 cm.-nyi 
hosszú.

A gojzer csőre hosszú fejlődési processuson megy ke
resztül. Úgy látszik, minél inkább idősödik a madár, 
csőre annál ívesebb lesz s a csúcsa felé annál konyultabb 
állást vesz fel. Időjártával azonban ama hajlíthatási mód
szer, ' mely az összes sneffeknél oly jellemző s szinte a 
Numenius csőrénél is megvan, mindinkább tökéletlenebb 
lesz. A mozgató izomzat megnyúlik, elcsontosul és idő
jártával végképp felmondja a szolgálatot. A felcsőr vége 
— a feszítő erő folytán lazulása következtében — fokon
ként konyultabb állást vesz fel, végre, midőn az teljesen 
eltqmpul: lekonyult helyzetében megszilárdul, illetve 
megállapodik ez is.

A feszítő erő, illetőleg a mozgató izomzat főként a felső 
csőrkávára hat; ennél fogva minél konyultabb állást vesz 
föl: fölfelé vagyis a takaró- (v. fedő-) lemez tőben, an
nál inkább földuzzad s mozgathatóvá, fölfujhatóvá válik.

Mihelyst megszűnik a mozgató erő működése, akkor 
egy jelenség lép föl: lassanként hosszabbodása a csőrnek, 
ami évekig tart, míg végre megállapodik fejlődésében 
ez is. Ezzel karöltve jár az egész csőr fokonkénti íve- 
sedése, mi ismét más jelenséget hoz létre: a felső csőr
káva fedőlemezének mint tovább való fölválását az alsó 
törzslemeztől, mi különben a felcsőr alsó lemeze mozgató 
izomzatának mindinkább való tönkremenésével is össze
függésben áll. —Tehát minél inkább hajlik lefelé (azaz: 
ívesedik) a csőr, oly mérvben válik föl lassanként a 
fedőlemez, végre egész a csőr csúcsáig vagy némelyek
nél végesvégig is fölpattan, kétfelé nyílik.

A gojzer csőrének beható részletes ismertetésére 
szolgáló adatot a szakirodalomban nem találni; azért 
midőn megfigyeléseim közlésével a nyolcvanas évek 
elején a „Vadász Lap“ és „Szemlében.“ kiléptem, egy 
kis csendes polémiával lettem megtisztelve egy külön
ben általam nagyrabecsült szakember részéről.

Természetesen, egy erősen megfigyelt, szemmel 
több ízben látott dolog, vita tárgyát nem képezhetvén, 
azt ellenállítással — mivel az még másfelől ismertetve 
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nem volt — egyszerűen nem létezővé tenni nem lehet; 
mindazáltal e kis vitatkozás óta alkalmam lévén ész
leleteim részletesebb kibővítésére, tartozom a tudomány 
iránti tekintetből annak kijelentésére, hogy a gojzer 
hármascsőrüsége — mint jelen föntebbi értekezésemben 
már érintve volt, csak kivételes.*

Midőn az első hármascsőrü példány a kezembe került, 
más véleményt tápláltam persze és iparkodtam adataim 
kibővítésére. Mindenfelől bizonyító példányok beszerzése 
és minél többet, lett jelszavam, nagy pénzt Ígérve a 
fehértói lesipuskásoknak, vadkereskedőknek minden egyes 
hármascsőrü példányért. Jött is aztán özönével és volt 
öröm! Hanem végre feltűnt a sok „hármascsőr" — 
annál is inkább, mert az általam elejtett és úrvadászok
tól kapott tömérdek példány között (Csongrádban ta
vaszi és őszi húzáskor özönével lehet aggatóra fűzni), 
csak igen kevés hármas csőrüre akadtam, olyanra t. i. 
melynek véges-végéig nem fizikai erő hozzájárulása 
folytán volt fölválva a felcsőr fedőlemeze (ellenben ter
mészetes fejlődés útján kevéssel a csőr csúcsáig sok 
darabnál). Mondom, gyanakodni kezdtem egy kissé és 
nem ok nélkül . . . Rájöttem ugyanis, hogy az én vett 
„hármas csőrü" madaraim csőrét csak a raffinált paraszt 
furfang: az éles vékony kenderfonál, acéldrót meg a 
penecilus tette hármassá! Ettől kezdve persze vége lett 
a gojzer-vásárnak és további tanulmányaimat saját magam 
s néhány mégbizható egyén által szerzett példányokon 
folytattam.

Alakra és színezetre nézve mind a három gojzer föl
tűnő hasonlóságot mutat egymáshoz; nagyság tekinte
tében azonban szembeötlő eltérés van köztük.

Formára úgy néznek ki, hogy az alföldi nép bízvást 
alkalmazza rájuk a „snyeff-faj“ determinációt, tartozván 
az ő ornithologiai észjárásuk szerint minden hosszabb 
„orrú“ és lábakkal ellátott kisebb fajta gázló madár a 
„snyeffek“ atyafiságához; ehez fűzvén még erősbítő 
indokul amaz, a madarászok által ugyan kevéssé mél
tatott karakteristikumot is, hogy' hasonlólag roppant fü- 
työlékeny természetűek; mit ezennel a magam részéről 
is megerősítek.

Csőrükön, tollszin sajátságukon kívül igen jellemzi még 
őket vékony, hosszú lábuk s a hosszú hüvelykjük kivételé
vel uszhártyás lábujjaik. Arcuk és torkuk sűrű, apró tollal 
fedett; farkuk középhosszu, kerekített, és 12 tollat számlál.

A fajok közt legnagyobb s legbecsesebb a nagy gojzer 

* Általában konstatálnom kell még azt is, hogy a gojzer csőré
nek fejlődéstanát illetőleg oly rejtélyekkel állunk szemben, melyek 
egyelőre szinte érthetetleneknek s megfejthetetleneknek látszanak. 
Honnan van az ugyanis, hogy némely években a példányok leg
nagyobb részénél a csőrhasadás (a felcsőrön) egész a csőr közepéig 
terjed, míg más években a fölválásnak nyoma sincs 1 így van ez a 
teljes hármascsőrüsóggel is. Vannak é.vek ugyanis, mikor ezt a jelen
ségét a csőr túlfejlődésének, több példánynál is megállapíthatni 
(ezer között átlag 15—20 példánynál a vadkereskedők állítása sze
rint), míg aztán rákövetkezőleg hosszú évek során át egyetlen pél
dányt se találhatni ilyet 1

(N. arquatus). Ez körülbelől kappannagyságot ér el és a 
csőr hegyétől véve a fark végéig 20 vagy 21 hüvelyk 
hosszú. De nem azért legbecsesebb, mintha kevés akadna 
belőle, vagy tán a sültje legjobban ízlenék, mert azt tar
tom, hogy a sneffek közt éppen legrosszabb húsa van, 
mely csak őszkor érdemli meg, hogy a szakácsművészet 
szentélyébe bekerüljön, — hanem becses azért, mert igen 
szép és nemes Vad s mert csak kevés vadásznak jut a 
szerencse őt kapóra keríteni, még ott is, ahol özönével 
található. A csongrád-bácskai sziktósorokon őszönte 
milliók vonulnak át; mégis a vidékbeli szenvedélyes 
vadászok közt nem egy van, aki soha egyetlen-egyet 
se fűzhetett aggatóra.

< Tolla kopottas, nap által kifakított színűnek látszik. 
Fölül barna, jellemző fehér vagy sárgás tollszegélyekkel; 
feje és nyaka rozsdasárga feketebarna hosszfoltokkal; 
farcsíkja és hasa fehér, utóbbi oldalról barna vonalakkal 
tarkáit; farka fehér és barna keresztszalagu; felső csőr
kávája barna, az alsó hússzinü; lábai kékesszürkék ; szem
csillaga barna.

Az u. n. kisebb faj gojzer (N. phaeopus) amannál 
felényivel kisebb, de majd hasonló tollazatú ; hanem feje 
egyszínű sötétbarna, fehér vagy világosszürke (itt-oít fol
tos) választékkal, mely a homloktól az egész fejen át
húzódik s amennyiben az előbbi fajnak ily választéka 
nincsen, e bélyeg a gojzer kisebb fajánál ismertető jegyül 
szolgálhat, valamint a fark és farkcsík szürke színe is. 
Farka különben elmosódott sötét keresztszalagokkal díszí
tett. Alsó testrésze fehéres feketebarna keresztvonalakkal 
és foltokkal; csőre vörös tövű, különben feketebarna; 
lába ólomszürke. Csőre erősen (aránylag sokkal erőseb
ben, mint amannál) hajlott. Testmérete a csőr hegyétől 
véve a fark végéig 15—16 hüvelyk hosszú.

A legkisebb faj, vagyis a törpe gojzer (N. termirostris)' 
csak 12 hüvelyk hosszú a csőr méretét is hozzávéve. 
Ez fölül sárgásszürke, alul fehéres, mindenütt világos
barna foltokkal. Szárnya sötétbarna, farka sárgásfehér, 
4—5 sárgabarna keresztszalaggal; csőre sötétbarna, töve 
és alsó lemeze sárga; lába szürkés-zöld, Csőre feltűnően 
vékony és gyengén hajlott.

(Folytatjuk.)

Vadászati törvényünk módosítása.
Borsod-Gömör-Heves vármegyék Erdészeti Egyesületé

nek választmánya 1911. évi november hó 23-án ülést 
tartott Miskolcon.

Ezen az ülésen tárgyaltatott Kolbenheyer Gyula álta 
a vadászati törvény revisiója érdekében benyújtott indít
ványa. Annak idején és előtte ez az indítvány részlete
sen ismertetve és megbeszélve lett. A választmány az 
indítványt egyhangúlag elfogadta és hogy az illetékes 
helyre leendő felterjesztésnek nagyobb súlyt is adhas
son, egyúttal határozatilag kimondotta, hogy az indítványt 
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a testvéregyesületeknek, az Országos Erdészeti Egyesület
nek és az Országos Vadászati Védegyletnek is megküldi.

Sietek kijelenteni, hogy én a Kolbenheyer Gyula úr 
kidolgozott tervezetét részemről nem tartom teljesnek; 
nem pedig azért, mert az 1883. évi vadászati törvény 
minden egyes része már annyira elavult, ósdi, hogy 
azon bármit is javítani teljesen lehetetlen. Eddig is 
annyi mindenféle rendeletekkel és intézkedésekkel vagyon 
agyonfoltozva, hógy aki azok tömkelegében eligazodni 
tudna, valóságos közigazgatási jogzsönglőrnek kellene 
hogy legyen. Már pedig a tapasztalat megmutatta, Hogy 
a vadászati kihágásokban ítélkező első fokú közigazgatási 
hatóságok a különféle rendeletek tömkelegében gyakran 
nem csak, eligazodni nem tudnak, hanem azok külön
legességeiről halvány sejtelmök sincs. így tehát minden 
egyes esetben, amidőn egy-egy ítélet a panaszlott vagy 
a panaszos felebbezése folytán mind a három fórumon 
megfordul, a törvény hiányossága mindannyiszor egy-egy 
kormányrendelettel reperáltatik. Ez a reperáqió azonban 
annyira elüt a törvény intencióitól, hogy azokat úgy a 
jogászok mint a közigazgatási hatóságok minden apró
lékos esetben figyelembe nem vehetik. Nem pedig azért, 
mert maga a törvény egy rövid kis értelmetlen csinál- 
mány, maga a rávonatkozó különféle kormányrendeletek 
pedig kötetekre terjednek. Ami még nem is a legnagyobb 
baja, inkább az összegyűjtése és annak nehézkes nyil
vánosságra hozatala képezi a legnagyobb akadályát, illetve 
használhatatlanságát.

Ezért nem helyeslem én teljesen Kolbenheyer úr be
nyújtott indítványát, mert szerintem már a vadászati 
törvényt revidiálni sem lehet, hanem a helyett egy tel
jesen, új a mai vadászati viszonyoknak megfelelő törvényt 
kell alkotni, ami egyszerű és világos kell hogy legyen 
minden intézkedéseiben, ami nem is nehéz, mert majd
nem harminc évi tapasztalat beigazolta teljesen, hogy a 
régi törvénynek ma már egyetlenegy passzusa sincs 
olyan, amelyik az ok és célszerű vadászatnak kerékkötője 
ne lenne.
' De viszont tudjuk azt is, hogy a legnagyobb hógörge
teget is egy parány szokta megindítani, tehát a parányra, 
az indító erőre van szükség, hogy az eszme útrakelve, 
útjában megerősödve, minden kicsinyes akadályt legyőzve, 
teljes erejével érkezhessen kitűzött céljához.

Kolbenheyer úr indítványával ehez a nagy förgeteg
hez, — amely el kell hogy seperje útjából a régi ósdi 
vadászati törvényt —- megadta a dicséretes indító erőt. 
Mindenki azt hitte, hogy akinek igazán érdekében állna 
a vadászati törvény megváltoztatása, önzetlenül a kibon
tott zászló alá fog sorakozni, hogy együttesen; egyesült 
erővel vívjuk meg a harcot a régi bagoly-vár fanatikus 
lakói ellen. De nem így történt.

Nem pedig azért, mert a régi magyar betegség újra 
kiütött rajtunk. Vezérek akarunk lenni mindnyájan, nem 
pedig közkatonák! Mások után nem megyünk! Hogy is 
ne! Talán még hogy ... valahogy bele kerüljön a 

Kolbenheyer úr neve még a magyar vadászati történe
lembe is. Nem én mondom. A világért sem ! Csak így 
gondolom ... és hogy miért gondolom így, megmondom 
azt, is :

Az „Országos Magyar Vadászati Védegylet“ igaz
gatósága f. évi április hó 10-én tartott legutóbb ülést. 
Jelen voltak : Herceg Eszterházy Miklós, dr. Burián Béla, 
Csik Imre, gróf Eszterházy Béla, gróf Eszterházy László, 
br. Vay stb.

. . . felolvastattak Borsod Gömör Heves vármegyék erdé
szeti egyesületének a vadászati törvény módosítását célzó 
és azzal kapcsolatos egyéb vadászatügyi javaslatai. . .

No . . . mit méltóztatnak gondolni? Mi történt? — 
Nagy lelkesedéssel . . . egyhangúlag elfogadták ... — 
Dehogy fogadták el! Azt mondták, szószerint:

Miután azonban egyesületünk a javasolt intézkedése
ket maga is ismeri és állandó figyelemben tartja, más
részt pedig örömmel tapasztalja, hogy , az illetékes minis- 
teriumok is időnkint megfelelő intézkedésekkel igyekez
nek a helyzeten javítani, illetve a felmerülő bajokon 
segíteni, — a gyűlés a -mai politikai viszonyok miatt a 
vadászatról szóló törvény módosítását nem találta idő
szerűnek !

Nem időszerű . . . érti ön ezt tisztelt Kolbenheyer úr! 
Mert én^nem értem, és azt hiszem, nincs is olyan vadász 
Magyarországon, aki az> megérteni tudná.

A védegylet évtizedeken keresztül küzd, harcol, a 
magyar vadászati törvények revisiójáért, ebbe a küzde
lembe már annyira beleélte magát, hogy ha a küzdelem 
célja megszűnne, akkor magának az egyesületnek sem 
maradna más hátra, amiért küzdenie is érdemes lenne, 
hacsak nem az agancskiállítás.

Harminc -éven keresztül mindig időszerű volt a vadá
szati törvény revisiója, és most, amidőn egy komoly 
egyesület a saját kezdeményezésével és indítványával 
előáll és kéri a magyar vadászat védőangyalát, hogy 
jöjjön segítségére, támogassák szavaikkal, hozzájárulá
saikkal, akkor. . . egyszerre a vadászati törvény revisiója 
— politikai szempontból időszerűtlenné válik.

A vadászati törvény manapság már nem a politikai 
viszonyokban gyökeredzik, hanem mint fontos közgazda
sági tényező sociális alapokon is nyugszik. Nem kell 
félni, az a felterjesztés úgy sem válna azonnal törvénnyé, 
de nyoma maradna és dokumentum lenne a törvényhozó 
testület előtt, hogy: igenis ez a törvény hiányos és 
revisióra szorul, ezt szorgalmazzák az ország azon összes 
egyesületei, akiknek szavai és érvei előtt nem lehetne 
csak úgy szemet hunyni. De amikor a Védegylet saját 
lapjában is azt .jelenti ki, hogy ez nem időszerű, hát 
akkor erre a kijelentésre a revisió ellenesei is bátran 
támaszkodhatnak. Mert hogy vannak ellenesei is, az több 
mint bizonyos.

Hisz’ a mai vadászati törvénynek hiányosságai még 
mindig elegendő kedvezményt nyújtanak azoknak a 
kiváltságosoknak, akik a magyar vadászatot örökké úgy 
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Anyarozs (Clavicep purpuera). Mérges! Aratás előtt 
száraz időben szedjük és szárítjuk, továbbá csépléskor 
a rosta aljából kiszedjük.

Bodzafa virág (Sambucus nigra). A földi bodzává^ 
össze ne tévesszük. Napos időben az egész vírágfürtöt 
kosárba gyűjtjük és szellős, világos padláson kötélen 
szárítjuk, mint a ruhát; a megszáradt szép sárga fürtö
ket szitára morzsoljuk, kiszitáljuk és ládába rakjuk,

Bazsa vagy pünkösdi rózsa (Paeonia). A fehér és 
vörös virágszirom külön szedendő és szárítandó, magja 
is gyűjtendő.

Beléndek (Hyoscianus niger). Mérges 1 Ajánlatos a 
virágzás előtt az egészet sarlóval levágni és a leveleket 
vékonyan kiterítve a napom vagy padláson megszárítani. 
A világoszöld színű levél legértékesebb, a magot őszfelé, 
mig a tokok szét nem nyíltak, szedjük.

Borsmenta (Mentha piperíta). Ha bimbózni kezd, 
sarlóval levágjuk és a leveleket otthon lefosztjuk, a 
szárítás alatt forgatni kell és teljes száraz állapotban 
zsákba tömjük. Értékes a szép zöldre száradt levél.

Borok vagy búsfenyö. Az érett kékesfekete bogyót 
gyűjtjük és tiszta állapotban zsákban szállítjuk.

Búzavirág (Centaurea cyanus). Szép napos időben 
lehetőleg délelőtt szedjük, hogy még aznap, árnyas paj
tában vagy szellős padláson megszáradjon, a virág-' 
szirmokat vékonyan teregessük, minthogy csak a szép 
kék árú keresett; a II. rendű fakó jóval olcsóbb.

Citromfű (Melissa officinalis). Szárnélküli leveleit 
virágzás előtt szedjük és gyorsan szárítva csomagoljuk

Csipke- vagy vadrózsabogyó (Rosacanina). A tel
jes érett bogyókat szedjük, a bogyókat tiszta késsel 
ketté vágjuk és kiszedjük a magvát, ponyván külön 
rakjuk a, magot és a húsos bogyót vékonyan elterítjük, 
szárítjuk, hogy a száraz bogyó szép piros maradjon.

Cseresznyeszár (Prunus avium). Napon szép zöldre 
szárítjuk.

Ezerjófii (Erythaea Centaurium). Az erdőben termő, 
hosszabb szárú és nagyobb virágú, mig a mezőn ter
mett rövidebb és kisebb a virága; az ezerjófű julius 
augusztus hóban virágzik, a virágzás elején, mig levele 
és szára üde zöld és virága élénk rózsaszínű: a virág
jában szedett ezerjófűvet sarlóval tőben vágjuk, negyed
kilós csomagokba kötve, szellős padláson szárítjuk, mint 
a dohányt, hogy a levegő minden részét jól átjárja, tel
jesen meg is száradjon.

Édes mandula (Amygdalus communis dulcis) és vál
faja a keserű mandula kemény csontszerü magházát fel
törjük. Csak az ize által különböztethető meg e két 
faj. Az ép magvakat külön megszárítva zsákba tartjuk.

Fehér mályva (Orvosi ziliz). Levelei februártól ápri
lisig mig üde zöldek szedetnek, legértékesebb a márciusi 
szedés. A leveleket tisztán, szár nélkül kell szedni. A 
ziliz virágait julius-augusztus hóban szedik és ponyván 
a napon gyorsan szárítják, legkeresettebb azonban a 
fehérmályva gyökere. A gyökereket legjobb késő ősszel 
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kiásni; szárításra’ úgy a vastag fő, mint a vékonyabb 
oldalgyökérek is alkalmasak. E munkát csakis száraz 
időben szabad Végezni, a kiásott gyökerekről a vékony 
sárgás-szürke palaréteget le kell fejteni, vagyis vékonyan 
meghámozzuk a gyökeret és 20 cm. hosszú darabokra 
vagdaljuk, mig az erősebb gyökereket 2—3 részre fel
hasítjuk, hogy gyorsabban száradjanak; a jól kezelt 
zilizgyökér száraz és fehér.

Fekete mályva (Althaea rosea). Száraz időben szedjük 
a virágát és gyorsan szárítjuk, nehogy összeragadjon, meg
fülledjen.

Fodormenta (Mentha crispa). Úgy gyűjtjük, mint a 
borsmentát. Értékes a tiszta zöld levél, mig a vékony
szárral vegyes kevesebbet ér.

Fehér üröm (Artimesia Absinthium). Virágzás előtt 
julius-augusztusban kétféleképp szedhetjük, vagyis : csak a 
leveleket csípjük, tépjük le, ez a csípett, tépett üröm ; 
vagy pedig szárával együtt sarlózzuk, a leveleket lecsípjük 
és külön szárítjuk, mig a szárak vékony, virágos csúcsait 
ponyván vékonyan kiterítve szárítjuk, ez a kórós üröm.

Hársfa (Tilia). A közismert virágot padláson vagy 
árnyas helyen vékonyan rétegezve, gyorsan szárítjuk, hogy 
természetes színét megtartsa. A megbámult jóval kisebb 
értékű. Az ezüst vagy kőhársfa virágja külön gyűjtendő 1 

Hangyatojás. Gyűjtése a legegyszerűbb. Ha a hangya- 
baglyák közelében napos helyen a talajt kitisztítjuk, ág- 
és levélhulladékot, gyepet eltávolítjuk, ezen tisztáson egy 
kis. gödröt ásunk és edényünket a széléig lemélyesztjük 
s ezt gályákká! letakarjuk, a hangyabaglyákat zsákba 
lapátolva, az edénykörre rakjuk: a hangyák, hogy tojá
saikat a nap melege ellen megóvják, behordják az ágak
kal betakart árnyas edényünkbe. Otthon ponyván meg
szárítjuk a hangyatojást és zsákba rakjuk.

Kajszitlbarackmag. A kemény magházat feltörjük és 
az ép magvakat zsákba rakjuk.

Kalmusgyökér (Acorus calamus). Késő ősszel vagy 
kora tavasszal szedhető ; vagy egészben és hámozatlanul, 
vagy felhasítva és hámozva szárítják. A lehámozott kéreg 
is értékesíthető; Padláson vagy fütött szobában szárítandó, 
mert a napon nriegbarnul és értéktelen.

Kerekmályva, papsajt (Malva rotundifolia). Júniustól 
októberig virágzik. A-. leveleket szár nélkül lecsipkedjük 
és ponyván, árnyékban szárítjuk ; a virág teljes nyíláskor 
szedendő és ponyván szárítandó.

Kerti zsálya (Salvia officinalis). Leveleit május- 
juniusban szedjük és szokott módon szárítjuk.

Kökény (Prunus spinosa). Április-májusban virágzik, 
a virágot teljes száraz időben szedik, a gondosan szedett 
virágot ponyván a tíapon lehetőleg gyorsan kell szárítani.

Körisbogár. Mérges! Jelenlétét erős szaga elárulja, 
korán reggel és este, mikor a harmattól nedvesek, a 
következőképp szedjük : a fák alá, melyeket a kőrisboga
rak elleptek, ponyvát, lepedőt terítünk és a fákat alapo
san rázzuk mindaddig, mig bogár van rajta, ha pedig a 
fa megrázásával nem boldogulunk, úgy a fa alatt ként, 
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büdöskövet égetünk, a bogarak ezen erős szagtól el
kábulnak és lehullanak, ponyvánk négy sarkát össze
fogva, vigyázva edényünkbe öntjük a kőrisbogarat és az 
edényt lekötjük, edényünket mindaddig tartjuk forró víz
ben mig a kőrisbogarak megdöglenek, ponyván vékonyan 
kiterítve szárítjuk, az egész munkálat alatt ügyeljünk, 
hogy a bogarak épen meg is maradjanak és ládában 
szállítjuk.

Levendula (Levendula officinalis). Virágját — mielőtt 
teljesen kinyílt volna — szedjük és vékony rétegben tok 
nélkül szárítjuk.

Majoránna (Origanum majoránna). Júliusban a szára
kat levágjuk és mint a bodzafürtöket, zsinóron szárítjuk. 
Ha teljesen száraz, rostán átdörzsöljük.

Maszlagos nadragula, farkas cseresznye (Atropa bella- 
donna). Mérges 1 Leveleit május-junius hónapokban szed
jük és gyorsan padláson vékony rétegekben szárítjuk. A 
szép zöld szipü a legérfékesebb. Gyökerét ősszel gyűjtjük, 
a vastagabbakat felhasítjuk, hogy könnyebben meg 
száradjon.

Afeggysza/- (Prunus cerasus). (Jgy szárítjuk, mint a 
cseresznyeszárt.)

Mezei szarkaláb, sarkantyúit! (Delphinium Consolida). 
Száraz, meleg időjárásnál az egész növényt szedjük és 
otthon a szép kék virágot lecsípjük és gyorsan ponyván 
szárítjuk, minthogy csak a kéken szárított virág keresett.

Orvosi székfii, pipitér (Matricailla chanomilla).. A 
székfüvirágot száraz napos időben, lehetőleg szár nélkül 
szedjük és gyorsan tiszta, szellős padláson vékonyan, 
egy :ujjnyi vastagon kiterítve szárítjuk, minthogy a szára
dás alatt hozzá nyúlni nem szabad, ha már teljesen meg
száradt, összesöpörjük, ponyva fölött átrostáljuk, meg
tisztítjuk ; a porát is összegyűjtjük, külön csomagoljuk. 
A székfüvirágot ládákba szállítjuk, hogy teljes ép álla
potban érkezzék meg. Legértékesebb a teljes ép és ere
deti szinü, szárnélküli székfüvirág.

Öszibarackmag (Persica vulgaris). Úgy kezeljük, mint 
a kajszinbarackmagot.

Pipacs (Papaver Rhoeas). A pipacsvirág’ szirmait szép, 
derült időben kosárban szedjük és ponyván a napon vagy 
szellős padláson, igen vékony rétegben, gyorsan szárítjuk, 
a szárítás alatt forgatni, hozzá nyúlni nem szabad, az 
ára színe szerint változik, legértékesebb a vérvörösemig 
a foltos vagy barna csekélyebb értékű.

Piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea). Mérges I Csak 
zöld leveleit szedjük és padláson szárítjuk szokott módon.

Rozsvirág (Secale cereale). Mérges! Mikor a rozs 
Virágzik, leszedjük és igen vékony rétegben szárítjuk : a 
szépen szárított rozsvirágot jól fizeterrt.

Szappangyökér (Saponaria officinalis). Kora tavasz- 
szaj vagy ősszel ássuk; a vastagabbat meghámozzuk és 
apró darabokra felaprítjuk, napon vagy padláson szárítjuk. 

iA vékonyabbakat hámozni nem érdemes; egészben szá
rítjuk, de a hámozott fehértől külön kezeljük. A lehámo
zott gyökér héját is szárítjuk : eladható.

Kender, len, napraforgó, cukordinnye,'kömény, tökmag 
mind jól értékesíthető; épp úgy a viasz is.

* A Triesti Általános Biztosító Társulat (Assi- 
curazioni Generali) Budapest, V., Dorottya-utca 10. és 
12., f. évi április hó 4-én tartott .80-ik közgyűlésén ter
jesztettek be az 1911. évi mérlegek. Az előttünk fekvő 
jelentésből látjuk, hogy az 1911. december 31-én érvény
ben volt életbiztosítási tőkeösszegek 1.189.790,207 korona 
és 74 fillért tettek ki és az év folyamán bevett díjak 
51.905,357 korona és 81 fillére rúgtak. Az életbiztosítási 
osztály díjtartaléka 24,558,447 korona 87 fillérrel 
351.843,680 korona 02 fillérre emelkedett. Az életbizto
sítottak osztalékalapja 6.987,470 korona 49 fillért tesz 
ki. A tűzbiztosítási ágban, beleértve a tükörüvegbiztosítást, 
a díjbevétel 18,155,625,823 korona biztosítási összeg után 
31.117.251 korona 84 fillér volt, miből 10 777,655 korona 
29 fillér viszontbiztosításra fordíttatott, úgy, hogy a tiszta 
díjbevétel 20.339,596 korona 55 fillérre 'rúgott és ez 
összegből 14.714,913 korona 09 fillér , mint díjtartalék 
minden tehertől ménten jövő évre vitetett át. A jövő 
években esedékessé ' váló díjkötelezvények összege 
148.108,144 korona 98 fillér. A betörésbiztosítási ágban 
a díjbevétel 1.494,546 korona .70 fillérre rúgott, miből 
levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 816,101 
korona. 49 fillért tett ki. A szállítmánybiztosítási ágban 
a díjbevétel kitett 5.133 335 korona 29 fillért, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 2 339,844 korona 58 
fillérre rúgott. Károkért a társaság 1911-ben 45.723,647 
korona 90 fillért és alapítása óta 1.063.798,459 korona 
33 fillért fizetett ki. E 'kártérítési összegből hazánkra 
211.795,053 korona 79 fillér esik. A nyereség-tartalékok 
közül, melyek összesen 23.957,883 korona ,59 fillérre 
rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabályszerinti 
nyereségtartalék, mely 6.804,335 korona 18 fillért tesz 
ki, az értékpapírok árfolyamingadozására alakított tartalék, 
mely az idei átutalással együtt 14.962,260 korona 76 
fillérre rúg, továbbá felemlítendő a 160,000 koronára 
rugó kétes követelések tartaléka és' az ingatlan tartalék, 
mely az idei átutalással 2 031,287 korona 65 fillért tesz 
ki. Részvényenként 700 arany frank osztalék kerül kifi
zetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az ide átuta
lások folytán 392.746,965 korona 47 fillérről 416.840,622 
korona 40 fillérre emelkedtek,' melyek következőképen 
vannak elhelyezve: 1. Ingatlanpk és jelzálog-követelések 
101.703,390 korona'60 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre 
adott kölcsönök 36.489,996 korona 03 fillér. 3. Letéte- 
ményezett értékpapírokra adott kölcsönök 4.961,098 ko
rona 36 fillér. 4. Értékpapírok 249.564,355 korona 85 
fillér. 5. Követelések államoknál és tartományoknál 
19.182,014 korona 70 fillér. 6. Tárca-váltók 634,457 
korona 05 fillér. 7. Készpénz és az intézet követelései 
a hitelezők követeléseinek levonásával 4 305,309 korona 
81 fillér. Összesen 416.840,622 korona 40 fillér. Ezen 
értékekből 82 millió korona magyar értékekre esik. Ezen 
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alkalommal arra utalunk, hogy az Assicurazioni Genérali 
legújabb leá'nyintézete, a „Minerva" általános biztosító 
részvénytársaság Budapesten a kezességi és óvadék-, 
valamint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és 
sikkasztás elleni biztosítást, nemkülönben a versenylovak, 
telivérek és más értékesebb tenyészállatok biztosítását 
vfezette be, mint új ágazatokat hazánkban. Teljes mér
leggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá fordul, 
a legnagyobb készséggel’ szolgál. Az intézet elfogad: 
élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és betörés elleni bizto
sításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar 
jég- és viszontbiztosító r.-t., baleset- és szavatossági 
biztosításokat az Első o. általános, baleset ellen biztosító 
társaság számára. — A rimabányai ügynökség Weisz 
Ferencnél.

Erdömérnöki iroda-áthelyezés.
Ajtav Sándor erdömérnöki irodájátAradon, Karulina-utca l a. sz. alá helyezte át.
Elvállal: Erdőbecsíés, felmérés, határren

dezés és parcellázási munkálato
kat, továbbá erdei iparvasutak tervezését és építését, 

birtokbecslés, vétel" és eladás közvetítését.

Faeladási hirdetmény.
A jászóvári’ prépostság tulajdonához tartozó, 

Abáuj-Tornamegye Jászó és Jászómindszent 
községek határaiban fekvő fenyő-állabokban f. 
é. április 3-án szélvész által kidöntött mintegy 
3500—4000 köbméterre becsült 

jegenyefenyő fatömeg 
eladóvá tétetik. Alkalmas úgy fűrészáru, valamint 
épületifa kitermelésre is

Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál, 
valamint távirati megkeresésre vezetőről és 
kocsiról gondoskodik.

Posta-, távirda-, telefon- és vasúti állomás 
helyben.

Az ajánlatok, melyekben a megajánlott ár 
számokkal és betűkkel kiírandó, nagyságos és 
főtisztelendő Szekeress Fr. Ödön jószágkor
mányzó úrhoz címezve, legkésőbb f. év május 
hó 15-ig nyújtandók be.

Jászói prépostsági erdőhivatai.

„CULTUR‘‘=TÉNTHTHRTÓ
Éra 5 korona, 500,000=nél több használatban.

6 ok szól mellette:
1. fi »CULTUR«=téntatartónak nincsenek fémalkatrészei, nincsen mecha-

nismusa, nincsen elzáró fedele s ezért soha sem juthat rendet
lenségbe.

2. fi »CULTUR«=téntatartó pormentes, a ténta tehát mindig tiszta marad.
3. fi »CULTUR«-téntatartó még tropikus bőségnél is megakadályozza a

ténta elpárolgását.
4. fi »CULTUR«-téntatartó a téntát az utolsó cseppig frissen tartja.
5. fi »CULTUR«=téntatartó a toll túlságosan mély bemártását megaka

dályozza, megóv tehát a téntafoltoktól.
6. fi »CULTUR«-téntatartó ezen előnyei következtében rendkívüli taka

rékosságot biztosít.

RI7ONYITFK- 60-80 százalékkal kevesebb fogyasztás toliakban, téntában és időben. I1WR. ** ÉVENKÉNT CSHK 3_4iSZERI MEGTÖLTÉSE SZÜKSÉGES.

SZÉKELY ÉS ILLÉS könyv- és papirkereskedése UNG VHR.
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Alólirott hivatalnál

erílögyakoiiioki, esetleg föerdööri állás
töltendő be.

Bizonyítványmásolatok alanti címre küldendők :

Lovag Hahn S. erdő- és gazdasági hivatala Vág vára I ja.

Arcképeket,
festményeket, krétarajzokat, fénykép= 
nagyításokat bármily kis fénykép után 
de de szavatossággal készítek, «se de 
Sikertelen képért újat csinálok, vagy a pénzt vissza* 

adom.

ÜGYNÖKÖKminden kisebb helységben is egyedüli képviselőként fix fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek.
Válaszbélyeg melléklendő. Árjegyzék ingyen.

ZSOLNAI JÁNOS
HRCKÉPFESTÉSZETI MŰINTÉZETEBÉKÉSCSHBH.

2013—1912. ügyszám.

Termelt tölgy- és bükkhaszonfa eladás.
A tótsóvári. rn. kir. erdőhivatalhoz tartozó diós

győri és ujhutai erdőgondnokságok kerületében 
termelt, a termelés helyén fekvő és kéreggel 
együtt méretezett 1942 05 köbm. tölgy és 352’15 
köbm. bükkműfa rönkő hét eladási csoportra 
megosztva, zárt írásbeli ajánlatok útján fog el
adatni.

Az ajánlatok, melyek 1912. évi május hó 20-án 
déli 12 óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál 
nyujtándók be, ugyanott 1912. évi május hó 21-én 
délelőtt '10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Ajánlatok minden egyes csoportra külön-külön, 
vagy az összes csoportokra együttesen is tehetők.

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték, a faanyagok és kikiáltási árak 
részletes kimutatása a tótsóvári m. kir. erdő
hivatalnál szerezhetők be.

Tótsóvár, 1912. évi április hó 22-én.
M. kir. erdőbivatal.

359/1912. szám.

Pályázat
napidijas erdőőri állásra.

A delibláti m. kir. kincstári birtokkezelőségnél 
megüresedett napidijas erdőőri állásra pályázat 
hirdettetik.

Pályázati határidő: 1912. évi május hó 15.
Javadalmazás (2) kettő korona napidij és 300 

korona lótartási átalány.
Valamelyik erdőőri szakiskola sikeres elvég

zése, ép, egészséges és erőteljes testalkat, vala
mint jó magaviselet hiteles bizonyítványokkal 
igazolandó.

Erdőőri szakvizsgát is tett egyének előnyben 
részesülnek. Teljesen megfelelő, jó magaviselet 
és kellő szorgalom mellett végleges kineveztetés 
kilátásban van.

Kérvények a megjelölt határidőig alulirt bir- 
tokkezelőséghez nyújtandók be.

Deliblát, 1912. évi március hó 19-én.
M. kir. kincstári birtokkezeló'ség.
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Pályázat erdőaltiszti állásra.
Egy kisebb, mezőgazdasággal egybekötött, 

gőzfűrész és üveggyár faszükségletét ellátó erdő
birtok önálló kezelésével bizatik meg erdőőri 
szakiskolát végzett, több évi gyakorlattal biró, 
erélyes egyén, aki nős, magyarul és 'tótul tud.

Javadalmazása: 1560 K évi fizetés, 3 szo
bás lakás mellékhelyiségekkel, zöldséges és 
gyümölcsös kert, 1 hold szántóföld, tűzifa, egy 
uradalmi ló használata, egy darab tehén ura
dalmi ellátása, az erdei kihágásokból befolyt 
összég %-da és a megállapított lődij.

Az állás mennél előbb elfoglalandó. Okmá
nyokkal vagy azok hiteles másolataival felszerelt 
folyamodványok a következő címre küldendők:

Rimakokovai Knöpfler Károly
Rimakokova, Gömör vm.

Bihar vármegye közigazgatási erdészeti bizottságától.

1912—1912. kb. szám.

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye közig, érd. bizottságának 

megbízásából közhírré teszem, hogy Bihar vár
megye vaskóhi járásában fekvő Szegyesd köz
ség volt úrbéreseinek tulajdonát képező erdőben 
93439—1912. F. M. számú rendelettel és Bihar 
vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 
1912—1912. kb. számú határozatávai kihaszná
lásra engedélyezett 26 k. hold területén talál
ható, hivatalos becslés szerint mintegy 546 m3 
tölgy műfa és 547 m3 tölgy tűzifa tömege egész
ben tövön, 1912. évi május hó 21-én dél
előtt 10 órakor Szegyesd község házánál zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen csakis becsáron felül el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becslés szerint 
kikiáltási ár 13623 K, azaz tizenháromezer- 
hatszázhuszonhárom korona, bánatpénz 1362 
korona.

Szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénzzel 
felszerelt zárt írásbeli ajánlatok szóbeli árverés 
kezdete előtt az alulirt árverelő-bizottság vezető
jéhez nyújtandók be, ellenben szabálytalan és 

hiányosan felszerelt, utó- és távirati, nemkülön
ben becsáron alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 
adatok a nagyváradi m. kir. állami Erdőhivatal
nál, a belényesi m. kir. járási erdőgondnokság- 
nál és a szegyesdi-volt úrbéresek elnökénél 
hivatalos órákban megtekinthetők.-

Nagyvárad, 1912. évi április hó 15-én.
Dr. Gerlán Gábor s. k.

vármegyei aljegyző.

1384—1912. sz.

Pályázat
famesteri, főerdööri és egy, 
esetleg két erdööri, esetleg két 
erdőlegényi illetvesegéderdőőri 

állásra.

Pályázatot hirdetek egy famesteri (I. oszt, 
altiszt), egy főerdőőri (I. oszt, altiszt),' előlép
tetés esetén kettő (2) erdőőri (11. oszt, altiszt), 
kettő (2) I. oszt, erdőlegényi esetleg segéderdő
őri állásra és kettő (2) II. oszt, erdőlegényi, 
esetleg segéderdőőri állásra.

A famesteri állásra pályázók okmányilag iga
zolni tartoznak az építészet, rajzolás és költség
vetés-szerkesztés körül szerzett gyakorlati jártas
ságukat.

A főerdőőri stb. állásra pályázók az 1879. 
évi XXXI. t.-c. 37. §-ában körülírt szakképzett
séget, az államerdészet szolgálatába újonnan 
belépni kívánók ezen felül még ép és erős test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló
képességüket, kincstári erdészeti orvos, vár
megyei főorvos, avagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyítvánnyal, valamint életkorukról és 
illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv
ismeretükről, katonai kötelezettségükről szóló 
bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvényeiket f. évi junius hó 1-éig a szászsebesi 
m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be.

Szászsebes, 1912. évi április hó 13-án

M. kir. erdőhivatal.
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lucfenyő Picea excelsa magonc

kőris Fraxinus americana alba magonc

ornus

excelsior

juhar Acer pseudoplatanus magonc 
„ „ „ suháng

mezgéséger Alnus glutinosa 
hamvaséger „ incana 
ákác Robinia pseudoacatia 
dió Juglans nigra

800.000 drb.
1.200.000

300.000
.10.000
35.500
85.000

„ „ „ átiskolázott
jegenyefenyő Abies pectinata« magonc' 
banksfenyő Pinus banksiana

„ „ „ átiskolázott
kékfenyő Picea pungens glauca magonc 
douglasfenyő Pseudo tzuga douglasi magonc 
vörösfenyő Larix europaea magonc

„ „ „ suháng
feketefenyő Pinus austriaca magonc

„ „ „ átiskolázott
„ » „ magonc

ko.csánytalan tölgycsemete 
kocsányostölgy Quercus pedunculata

Továbbá kislevelü hárs és gleditsia magonc.
A csemeték minősége elsőrendű. 
Árjegyzéket kívánatra küld

Junghans E. erdőgondnoksága Lankás (Lunkaszprie).
Posta: Bihardobrosd (Dobrest) Biharmegye.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



XII. évfolyam. Rimabánya, 1912. május 15. 10. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára ... _  ... 1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KÓVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Szélfodrok az erdőn.

(Csg.) Alig van meghatóbb vonás az ember
ben annál a kettős sóvárgásnál, egyrészt az 
után, ami a múlté, másrészt az után, amit remél; 
lelke félig a múltban, félig a jövőben él s amint 
Flammarion mondja, ez óvja meg őt attól a 
veszélytől, hogy kizárólag a jelen perchez ra
gaszkodjék.

Az ember szereti szemei fölé tartani kezét s 
élesen nézni visszafelé a múltba, s ha szeme 
elfáradt a szédítő távlatoktól, mert a végtelen
séget sejti meg maga körül térben és időben, 
más irányba fordítja tekintetét s néz a jövőbe, 
keresi, hogy az evolutió lehető irányai közül 
melyik felel meg az állami lét keretein belül fel
található boldogság felé gravitáló, nemesen emberi 
természetének. Ha itt is belefáradt a nézésbe, kezét 
leemeli szemeiről s visszatér a jelenhez dol
gozni, dolgozni a boldogabb jövőért.

Hogy az ember mennyire szerette — a rég
múltban is — szemei fölé tartva kezét, nézni 
visszafelé, ezt csodálatosan megvilágítja a Plato 
Atlantiszából vett alábbi részlet, mely az emberi 
nem hagyományait régi geológiai katasztrófákról 
őrzi. Hatszáz évvel Krisztus Urunk előtt Sóion, 
mikor Saísban járt, egy ősöreg egyptomi paptól a 
következőket hallotta: „ A ti őskorotoknak nincs tör
ténete s a ti történeteteknek nincs távoli múltja. Óh 
Solon, Solon, ti Hellének mindig gyermekek vagy
tok s öreg Hellént nem látni. A ti szellemetek mindig 
fiatal, mert nincsenek nézeteitek, melyek régi 
hagyományból származnak s nincs az ősidőkből 
vett értesüléstek. Megmondom ennek okát. Már 

I sokszor pusztult ki az emberi nem s ezentúl is 
ki fog még pusztulni; leggyökeresebben a tűz 
és víz pusztította, de volt még más tényező is 
szűkebb keretű veszedelmeiben. Amit ugyanis 
ti mesélni szoktatok, hogy Phaeton, Helios fia, 
atyja kocsijára ült s mivel nerp értett a kocsi 

‘irányításához, a közeibe került naptól a föld el
égett s Phaetont is villám ütötte agyon, az efélék 
meséknek látszanak, de mégis igaz magvuk van, 
s ez az, hogy az égi testek járása elváltozik, s 
ilyenkor a föld elég. Akik ilyenkor magas hegye
ken és fönsíkokon laknak, azokban nagyobb kár 
esik, mint a tengerpartok s a folyómenti vidékek 
lakóiban ; ily veszedelemtől minket a Nilus-folyó 
óv meg, de nemcsak ettől, hanem sok más baj
tól. Ha pedig az istenek vízzel borítják el a 
földet, hogy azt megtisztítsák, akkor a hegyek 
lakói, a juhok és barmok pásztorai vannak előny
ben, mialatt a városok lakóit az árvíz a ten
gerbe sodorja; de nálunk, Egyptomban még 
akkor sem történik baj, mert itt az eső nem 
esik, hanem a föld alulról kapja nedvességét. 
Azért áll fönn nálunk minden régóta s minden 
a legrégibb, s ami nálatok vagy máshol tör
ténik, ha ugyan fontos és említésre méltó s 
amit mások elbeszéléséből megtudunk, azt mind 
templomainkban feljegyezzük s a későbbi idők 
számára föntartjuk. Ti pedig s a többi nemzet 
az írással s más hasonnemü intézménnyel alig
hogy törődni kezdtek, már rátok csap megint 
az égből a vízözön, mint valami járványos baj 
s elsodorja körötökből az írástudó embereket, 
úgy, hogy mindannyiszor megifjultok s nem 
vesztek tudomást sem a ti régi dolgaitokról, sem 
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azokról, mik nálunk történtek. Legalább a nem
zedékek sora, melyet az imént fölsoroltál, nem 
sokban különbözik a gyermekmeséktől. Ti csak 
egy vizözönről emlékeztek, holott ezt több más 
előzte meg s azt sem tudjátok, hogy a legki
tűnőbb nép, az emberiség legnemesebb törzse 
a ti országtokban lakott s ettől származtok ti, 
mint annak kis kiágazása; minderről semmit 
sem tudtok, mert elődeitek sokáig nem ismerték 
az írást. A vízözön által okozott általános romlás 
előtt az az állam, melyet most atheni-nek hív
nak, volt a legbátrabb a háborúban s a legjobb 
szervezetű a békében s a leghíresebb tettek s a 
nap alatt létező, legjobb közintézmények, melyek
nek hire hozzánk eljutott, ez államnak képezték 
dicsőségét. “

Fordítsuk el tekintetünket a geológiai katasz
trófákról szóló hagyományokról s nézzünk más 
irányba.

Szó van erdészeti főiskolánk túlzsúfoltságá
nak mikénti megszüntetéséről s ezzel kapcsolat
ban felvetődött a numerus clausus eszméje.

Vájjon úgy nézünk-e ki, hogy erdőgazdasá
gunk elérte fejlettségének netovábbját s nincs 
már szüksége több munkásra csak oly mérték
ben, amint a halandóság nagy törvénye kívánja? 
A kincstári erdőgazdaságban, — mely hívatva 
van a nemzet háztartásában nagy conceptióju, 
a fejlődést előmozdító berendezkedésével egész
séges irányt mutatni, — éppen hogy megindult 
a házilagos kezelés, mely mellett ott, hol be lett 
vezetve, az erdő államfentartó hivatását jobban 
szolgálja, mint a korábbi rendszer mellett. Muzs- 
nay Géza „Erdőrendezésünk fejlesztéséről“ című 
művében rámutat arra, hogy a kincstári erdő
gondnokságoknak legalább is felerésze ketté 
volna osztható anélkül, hogy ez akár ideiglene
sen is pénzügyi áldozattal járna, sőt már a közel 
jövőben lényeges többletet biztosítana a tiszta 
jövedelemben.

Vájjon ahoz, hogy az erdő ma mint hatalmas 
ága közgazdaságunknak jelentkezik, nem járult-e 
hozzá részben az a körülmény, hogy az erdő
törvény életbe lépte után sokan választották élet
hivatásul az erdészeti pályát? Igaz, hogy a 80-as 
évek vége felé az erdészeti akadémia elvégzése 

után többen más pályára mentek, a hallgatók 
zöme azonban mégis az erdészet szolgálatába 
állott s az erdőtisztikar törzse ma ez a nem
zedék.

Ha a vezető köröknek vannak terveik az erdő
gazdaság további fejlesztésére a házi kezelés 
útján, akkor a főiskola látogatottsága éppen jókor 
jön, mert lesz kit beállítani a sorba a megindult 
második honfoglaláshoz. Hazai viszonyaink kö
zött, — hol a puszta jelszavak körüli meddő 
harcra annyi szellemi erő pazarlódik el, mig a 
jólét emelését biztosítani hivatott közgazdasági 
tér, mely magábaszállást igénylő, komoly, fáradt
ságos munkával virágoztatható csak fel, várja a 
lelkesedés füzétől megihletett munkásainak sza
porodását, — egy kivezető útja van a nemzet
nek. Vissza a Széchenyi hagyományához; Csak 
az a nemzet független szellemben és erőben, 
természetes haladásában, amely erős és hatalmas 
anyagiakban.

Nálunk nem a numerus claususban kell ke
resni az evolutió követelményét, hanem azon 
feltételek megteremtésében, melyek mellett az 
erdészeti pályára lépő fiatalság, a jövő reménye, 
a nemzet nagy céljai szolgálatába állítható a 
productiv munka terén.

Műszerujdonságok.
5. Reich-Ganser mélységmérő tachygráphja.
Bár erdészeti felvételeknél ritkán jöhet alkalmazásba, 

azért nem lesz érdektelen ezt a műszert ösmertetni, 
egyrészt, mivel hasonló precíziós műszerek leírása szak
lapjainkban elég gyakori, másrészt pedig tényleg hasz
nát vehetik kartársaink közül azok, akik esetleg a kultur- 
vagy folyammérnökséghez kerülnek, ami nem kizárt dolog.

A műszer folyam- vagy tómeder rétegvonalainak, azok 
mélységeinek felvételét teszi lehetővé, továbbá tachy- 
metrikus felvételeknél alkalmazható sík területen. Köz
pontból való irányítás mellett, ezen műszer segítségével, 
— mely bizonyos fokig az asztalmüszerrel van kombi
nálva, — minden bemért pont az asztallapra feszített és 
előzőleg tájékoztatott felvételi lapon, az irányítás és 
leolvasás után közvetlenül, egyszerű leszurás által, a 
mércének megfelelően rögzíthető.

Ez az asztallap a műszer alapjára alkalmazott sínekre 
csavarok segélyével állandósítható.

A szögmérést tehát grafikus úton adja, ami a szög
méreti adatok feljegyzésének kiküszöbölésével s a fel
rakás megtakarításával jár.
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A műszer elmélete valamely felveendő ponton fel
állított merőleges léc beirányításán nyugszik, melyen két 
tárcsa van állandó távolban (3 m.) alkalmazva egymás
sál korrespondeáló osztásvonalakkal. Az egyik tárcsa 
osztásvonalát a műszer szintjébe állítjuk be, a második 
tárcsa megfelelő osztásvonala a távcsőnek lehajlításával 
éretik el egy csavarfő forgatása által, amelyre a távcső 
támaszkodik. Ezen mozgást közvetítő kézicsavar az előbbi 
csavarfővel és a pikirtűt tartó fogasruddal oly szerkezeti 
összefüggésben áll, hogy a pikirtűnek a műszer merő
leges forgástengelyétől való, (s a felvétel mércéjének 
megfelelő) távok egyszersmind a lécnek a műszertől való 
távolát is közvetlenül adja, a távcső baloldalán elhelye
zett távolságmérő korongon eszközölt leolvasás által. A 
leolvasás után a pikirtűre alkalmazott gyenge nyomással 
az irányzat helyzete és hossza a papírlapon rögzítve
Hogy a vízszintes irányzatot mindig megejthessük, 
távcső támpontja a hajlító korongról egy rektifikálható s 
egy mérőcsavarral beállítható helyzetbe tehető, amely 
műveletre folyammeder felvételeknél, tekintettel az esésre, 
a vízszintes irányzatok megállapítása végett, szükségünk 
van. A hajlítást közvetítő mikrometercsavar visszaforgatá
sával, egy hasonlóképpen kiigazítható helyzetig, a távcső 
ismét eredeti állásába kerül.

Az állandó tárcsatávolnak megfelelően magas állomás
pontnak megválasztása után, 
a műszert felfüggélyezzük, 
s a szívcsavarral az állvá
nyon rögzítjük. Az asztallapra • 
feszített felvételi lapon meghatározott ezen állomáspon
tunkat a műszer központját jelző tű alá igazítjuk s1 a 
terepet ábrázoló rajzot ezután egy, a természetben ' is 
látható, s jelzőpóznával ellátott pont szerint tájékozzuk, 
vagyis ugyanazt az eljárást követjük, amelyet az asztal
lap tájékozásánál szoktunk alkalmazni. Ez a tájékozás 
aként történik, hogy a pikirtűt az asztallapon jelzett 
tájékozási pont felé állítván, a műszer felső részével 
kapcsolatba hozott asztallapot a megfelelő csavarral addig 
mozgatjuk, mig a távcsőnek merőleges pókszála a jelző- 
Póznára élesen be nem vág. A bevágatás után az asztal
lapot a műszer mozdulatlan alapjával, a rögzítő csavar 
segélyével, mereven lekötjük s ezen helyzetben hagyjuk 
a felvétel befejeztéig. A műszer felső részét, az ezt tartó 
csavar lazítása által ezután felszabadítjuk, hogy az a 
vízszintes síkban a mozdulatlan asztallap felett merőle
ges tengelye körül akadálytalanul forgatható legyen s a 
különböző irányzatok megirányíthatása és felvétele 
végett.

A távolságmérő kerék (a távcső baloldalán látható) 
beosztásának 0-ra való helyreállítása után, a műszert a 
távcső rendkívül érzékeny libellájával, a talpcsavarok 
segélyével, pontosan szintezzük. Ha a szintezés pontos, 
akkor a távcső hajlítását közvetítő mérőcsavar index 
vonalának 0-n kell állania, illetve eltérés esetében erre 
állítandó be. Ezután a távolságmérő kerék beosztását 

állítjuk be a kezdő állására, miáltal a libella egy kis el
térést fog mutatni. A távcsőhordó tengely csavarén és a 
mérőcsavaron a libella eltérését kiigazítva s állásában 
rögzítve, a mérőcsavart ismét 0 pontra csavarjuk vissza 
s ezáltal a műszert a felvételekhez készenlétbe helyeztük.

A műszernek vízszintes be,osztott köre egy percnyi 
pontosságú leolvasást nyújt. A műszernek a vízszintes 
síkban való mozgatása szabadon, vagy finomabb elfordí- 
tások végett, egy mikrométer csavarral eszközölhető. 
Az alhidáda két, egymásra merőleges libellával bir, 
a szintezésnél ezeken kívül a távcsőnek érzékeny 
libelláját is használhatjuk. A távcső a csap ágyában át
fordítható, 40-szeres nagyítással bir. A távolságmérő kerék

beosztásán a decimeterek közvetlenül olvashatók le. A 
mérőcsavar közvetítésével eszközölhető emelkedés a 
távolságmérő keréken aként van választva, hogy a mérő
csavar egy körülfordítása előtt és után végbement léc
leolvasások kezdő és végértéke közötti különbség száz
szorosán adja a léctávolt. A mérőcsavar kisebb fordu
latai az egész fordulatokhoz, illetve az egész leolvasott 
léchosszakhoz arányosak. $z
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Egy érdekes lelet
Közli Gesztes Lajos.

Az egri érseki uradalom felsőtárkányi erdejében, az u.
n. Toldy-hegy nevű erdőrészben, egy koros, nagyméretű 
tölgyfa került feldolgozás alá, amelyben egy 32 cm. hosszú 
lábszárcsont találtatott teljesen beforrva.

A törzs ép és egészséges kinézésű volt, azon semmi 
külső sérülésnek nyoma nem látszott. Igen magas — 600' 
méter tengerszin feletti — termőhelyen állott, váglapján 
205 évgyűrű volt leolvasható, s ugyanott 72 cm. átmérő
vel birt. A váglaptól 5 5 méter magasságban kettéágazott, 
egyik ága 8 méter hosszú, 28 cm. középátmérőjü, másik 
ága 10 méter hosszú, 30 cm. középátmérőjü, műfára 
alkalmas rönköt szolgáltatott.

Az 5’5 méter hosszú főtörzs feldolgozásakor a váglaptól 
számitva 3’5 méter magasságban, tehát már a második 
talpfa-polygonba, melyből 5 drb talpfa lett fűrészelve, 
találtatott teljesen beforrva a 32 cm. hosszú lábszárcsont, 
amely a talpfák szétfürészelésekor került napvilágra:

Sajátságos keresztben fekvésénél fogva a lábszárcsont 
három talpfa metszési lapján látható, a középsőn teljesen 
áthatolt, a két szélsőn pedig részben van beágyalva.

A csont körül a fatest a középső talpfában kissé reves, 
a két szélső talpfában azonban teljesen ép. és egészséges, 
általában az egész törzs ép és egészséges volt.

A csont helyzetéből ítélve, az évgyűrűk megszámlálá
sából következtetve, melyek a csontot körülveszik, úgy 
látszik, hogy az mintegy 140 év előtt került a fába, oly 
módon, hogy az akkor 3 5 méter magasságban kétágú 
törzsnek erős megsértésével lett a lábszárcsont az elága
zásba bele szorítva. A sértésnek erősnek kellett lenni, 
mert a törzs nemcsak a lábszárcsontot forrotta be, de 
tovább forrott a csont felett még két méter magasságban ; 
ugyanis a jelenlegi elágazás 5 5 méter magasságban volt, 
a lelet pedig 3 5 m. hosszban találtatott.

Az erős, minden, valószínűség szerint emberi lábszár
csont teljesen ép és egészséges, színe szokatlanul barna
piros, amit talán a csersav behatásának lehet tulajdoní
tani, egyébként igen régi csontokon láttam már ezt a 
barna pirosas szint.

A ritka és minden esetre eléggé érdekes leletet fel
ajánlottam a selmeci főiskolánk gyűjteményének.

Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából.
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő. 

(Folytatás.)

Az erdő kimutatott jövedelmét állandóan lényegesen 
csökkentik azok a messzemenő kedvezmények, amelyeket 
a város lakosságának kiszolgáltatott erdei termékek
nél nyújt.

Az 1901. év óta ki lett adva a lakosoknak évenként 

átlag: tölgy épületfa 85 m8 2’5 K egységárban, egyéb 
épületfa 450 m3 1 K egységárban, tölgy ágfa 25 m3 
ingyen, bükk tűzifa 5000 ürm3 50 fillér tőárban, hulladék 
tűzifa 3000 ürm3 ingyen.

Ezen 560 m3 épületfáért, 8000 ürm3 tűzifáért fizetett 
a városi lakosság 3162 K 50 fillért, holott ezen fa
anyagok átlagos forgalmi értékű tőára a tölgy épület
fánál 110 m3 fg 20 K-val számítva 2200 K, egyéb 
épületfánál 450 m3. fg 8 K-val számítva 3600 K, bükk 
hasáb tűzifánál 5000 ürm3 fg 1 K-val számítva 5000 K, 
hulladék tűzifánál 3000 ürm3 fg 40 fillérrel számítva 
1200 K, összesen 12,000 K. Ezek szerint tehát a városi 
lakosság évenként átlag legalább 9000—10,000 K ár
kedvezményben részesült a városi erdő fatermékeinél, 
nem is számítva az ingyenes erdei legelő értékét, ami 
pedig szintén számottevő tényező. Ezek a kedvezmények 
újabban évről évre emelkedtek.

Az utolsó években az erdő mellékhaszonvételei terén 
is haladás tapasztalható. 1904. év óta a pisztrángte
nyésztés is be lett vezetve és szép eredménnyel 
kecsegtet.

Előforduló vadak: szarvas, őz, medve, vaddisznó és 
apróvad. Ez a vadállomány azóta, hogy gróf Károlyi 
Lajos a vadászati jogot évente fizetendő 300 koronáért 
1903-ban 12 évre bérbe vette, rendszeres védelemben 
részesül, melynek üdvös hatása a jelentékeny szaporu
latban már is szemmel látható.

Említést érdemel a városi erdőnek turisztikai szem
pontból minél nagyobb érdeklődést keltő fontossága. 
Mert hogy itt a turistaság és nyaralás ügye évről-évre 
jobban föllendül, ez az erdő kedvező fekvésének és 
annak a körülménynek tulajdonítható, hogy a városi 
hatóság az erdő hozzáférhetővé tételére minden lehetőt 
elkövet. Nem számítva a bányászati célokra szolgáló víz
vezeték mellett a m. kir. bányakincstár által régebben 
készített mintegy 10,000 méter hosszú, egész hosszában 
2 méter széles árnyas útat, a város az utolsó években 
mintegy 12,000 m. hosszú turista-útat készíttetett, hogy 
a Gutin, Feketehegy és más szebb kirándulóhelyek fel
keresését megkönnyítse.

A város erdőterülete jelenleg a következő gazdasági 
beosztás és terv szerint kezeltetik:

1. Az „A“ gazdasági osztályba sorozott 787’81 k. 
hold kiterjedésű tölgyes erdőben, melyhez 3’67 k. hold 
terméketlen terület is tartozik, az 1910. évi 85,982. F. 
M. számú rendelettel megállapított ideiglenes használati 
terv szerint 80 éves átmeneti vágásforduló alapul vétele 
mellett az 1907. évtől kezdődőleg gyakorolható:

Föhasználat: fokozatos felújító vágás útján évente 
9’85 k. holdon.

Elöhasználat: az esetleg szükséges tisztítás és száraz 
fa szedése útján.

Mellékhasználatképen : a legeltetés 5 évi elő- és 15 
évi utótilalom mellett, kecskék kizárásával, évente átlag 

I 445’80 k. holdon.
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Erdősítés-, eszközlendő tölgy-ültetéssel a természetes 
úton esetleg fel nem ujuló összes évi vágásterek héza
gain és T48 k. hold tisztás területen.

2. A saját használatára szánt „B" gazdasági osz
tályba sorozott 1646'96 k. hold bükkös erdőben, amely
hez 17'53 k. hold terméketlen terület is tartozik, ugyan
csak a 85,982—1910. F. M. sz. rendelettel megállapított 
ideiglenes használati terv szerint 80 éves átmeneti vágás
forduló alapul vétele mellett az 1^07. évtől kezdődőleg 
gyakorolható.

Főhasználat: fokozatos felújító vágás útján évente 
20'60 k. holdon.

Elöhasználat: egyes előzetesen kijelölt részeken 
a koros bükkfáknak kellő kímélettel való kiszedése és a 
száraz hulladékfa-szedése útján.

Mellékhasználatképpen: a legeltetés 5 évi elő- 
és 15 évi utótilalom mellett, kecskék kizárásával, évente 
átlag 1017'60 kát. holdon.

Erdősítés: teljesítendő a természetes utón, esetleg 
fel nem újuló összes évi vágásterületek hézagain, tölgy, 
jegenyefenyő, juhar és kőris ültetéssel és 3 05 k. hold 
tisztás-területen tölggyel.

3. Az eladásra tervezett 1807'63 k. hold kiterjedésű 
„C“ (bükkös) gazdasági osztályban, — rhelyhez 2311 k. 
hold terméketlen terület is tartozik, — az 1910. évi
85,982. F. M. számú rendelettel megállapíttot ideiglenes 
használati terv szerint 80 éves átmeneti vágásforduló 
alapul vétele mellett az 1907. évtől kezdődőleg gyako
rolható :

Főhasznalat: fokozatos felújító vágás útján évente 
22'60 kát. holdon.

Elöhasználat: a tenyésztés tárgyát nem képező 
nyír- és nyár-egyedek, valamint egyes túlkoros törzsek 
kellő kímélettel történő kiszedése s a száraz- és hulladékfa 
szedése útján.

Mellékhasználatképpen -, a legeltetés 5 évi elő- és 
15 évi utótilalom mellett, kecskék kizárásával, évente 
átlag 1100'80 kát. holdon.

Erdősítés: teljesítendő a természetes úton, esetleg 
fel nem újuló összes évi vágásterek hézagain tölgy, 
jegenye, juhar és kőris-ültetéssel és 9'35 k. hold tisztás 
területen tölggyel.

4. A „D“ (véderdő) gazdasági osztályba sorozott 
62'24 kát. hold kiterjedésű erdőben, — amelyhez 6'35 
kát. hold terméketlen terület is tartozik, — az 1890. 
évi 60 660. F. M. számú rendelettel megállapított rend
szeres használati terv szerint 40 éves vágásforduló mellett 
az 1908. évtől kezdődőleg gyakorolható:

Főhasználat: tarvágás útján évente 1'60 kát. hol
don négyévenként visszatérő vágásokkal.

Elöhasználat: tíz év alatt 56'00 kát. holdon az 
idős tölgyfáknak előzetes kijelölése mellett kellő kímé
lettel való kiszedése útján.

Erdősítés : foganatosítandó a természetes úton 
esetleg fel nem újuló összes. évi vágásterek hézagain 

tölgy-ültetéssel és 2'20 kataszt. hold tisztás területen 
tölggyel.-

5. Az „£“r (legelő-erdő) gazdasági osztályba soro
zott 142 80 kát. holdnyi erdőben, —r amelyhez 0'15 kát. 
hold terméketlen terület is tartozik, — az 1910. évi
85,982. F. M. számú rendelettel megállapított ideiglenes 
használati terv szerint az 1907—1916. évig terjedő 10 
év alatt kiszedhető a 84'94 kát. hold erdősült terület 
fatömege, abból a célból, hogy a többi jórészt tisztás 
területtel együtt legelővé átalakítható legyen.

Mellékhas?nálatképen, kecskék kizárásával, az egész 
területen gyakorolható a legeltetés. A legelőjavítás céljá
ból — ahol szükséges — fűmag vetendő.

6. A „Nyires“ nevű 149'50 kát. holdnyi erdőterületből 
— amelyhez még 710 kát. hold termékeny terület is 
tartozik, — az 1907. évi 36,695. és 1910. évi 87,688. 
F. M. számú rendeletekkel jóváhagyott rendszeres gazda
sági terv, illetve pótterv értelmében 5'80 kát. hold park
szerűig kezelendő, 140'60 kát. holdon gyümölcsös, 
3'10 kát. holdon nemes füzes telepítendő.

7. A közös erdőből megosztás folytán a városnak jutott 
607'40 kát. hold erdőnek „legelő-erdővé“ leendő átala
kítása folyamatban van olyformán, hogy tiz év alatt a 
kevésbé meredek részeken a faállomány 0'6 része mint
egy 365 kát. holdon tarolás alá, kerül, a meredekebb 
részek pedig szálalva fognak kezeltetni.

A legeltetés, kecskék kizárásával, az egész területen 
gyakorolható lesz.

8. Ugyancsak a közös erdőből megosztás folytán a 
Városnak jutott 848'90 kát. holdnyi erdőrész 40 éves 
átmeneti vágásforduló mellett évi 21'20 kát. hold vágás
területtel tarvágás útján fog kihasználtatni, abból a cél
ból, hogy a faállomány a nemesebb fanemek telepítése 
folytán átalakíttassák.

Ezen állami kezelésben levő városi erdőt a nagykárolyi
m. kir. állami erdőhivatal fenhatósága alá tartozó nagy
bányai m. kir, járási erdőgondnokság kezeli, az őrzést 
és védelmet szakvizsgázott erdőőr teljesíti.

A már most is belterjesen kezelt erdő jövedelmét a 
tervbe vett és már részben megkezdett célszerű gazda
sági elvek és befektetések jelentékenyen emelni fogják 
évről-évre s különösen, ha a 140'60 kát. holdnyi terü
letnek betelepítése sikerül, a város egy szép gyümöl
csöshöz' s ennek a révén számottevő nagy jövedelemhez 
fog jutni.

A gróf Károlyi Alajos hitbizományi erdöbirtoka.

Ezen uradalom a Drágfy-család kihalása után a királyi 
fiskus kezén volt, amelytől gr. Károlyi Sándor készpénzen 
vette volt meg.

Gróf Károlyi Alajos 1889. évi március hó 3-án kelt 
királyi jóváhagyással „gróf Károlyi Alajos-féle erdőd— 
vállaji uradalmi hitbizomány“ címen hitbizományi bir
tokká tette.
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Mint ilyen az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-a alapján 
keletkezésétől kezdve rendszeres erdőgazdasági terv sze
rint kezeltetik.

Fekszik a vármegye területén az É. szélesség 48° 151— 
48° 301 és a K. hosszúság 39° 55l—40° 101 között, 
110—700 méterre a tenger színe fölött.

Összefüggő egészet nem képez, hanem mintegy négy 
külön csoportba tartozó birtoktestet alkot, amelyek a nagy
károlyi, erdődi, szín érváraljai és nagybányai szolgabirói 
járásokban terülnek el s bérei, középhegységi, lapályi és 
homoki erdők.

Ezen négy birtoktestből, amelyeket fekvésüknél fogva 
avasi, bükkhegységi, erdődi és nyíri erdőknek lehet ne
vezni, a kezelési teendők célszerű és akadálytalan gyakor
lása szempontjából öt erdőgondnokság lett képezve.

A bérci-er dőket, melyek a keleti kárpátok szamosvölgy 
nyúlványainak délnyugati részén feküsznek, a sikárlói 
erdőgondnokság kezeli. Ezen erdőgondnokság kerületét a 
Bükk-hegységtől a Szamos folyó választja el.

A Bükk-hegységnek északnyugati oldalán keletről nyugat 
'felé szalagként elhúzódó erdőrészek a zelestyei (szelestyé- 
hutai) és szinfalui erdőgondnokságok kezelése alatt vannak.

Ezektől nyugat felé van az erdődi lapos erdő, amely az 
erdődi erdőgondnokságot képezi. '

. Az ötödik, vállaji erdőgondnokságot a Nagykárolytól 
mintegy 40 kilométernyire fekvő nyíri homokon álló erdők 
képezik.

A birtokot részben uradalmi mezőgazdasági területek, 
részben magán-birtokosok mezőgazdasági és erdőterületei 
határolják. Területe a következő :

Az erdőterület
talajminőség szerint fanemek szerint tulajdonjog szerint tartozéka

Járás Községi határ feltétlen 
erdőtalajon 
álló erdő

feltétlen 
erdőtalajon összesen tölgyerdő

bükk és más
lomberdő

fenyő
erdő

az 1879. évi 
XXXI. t-c.

17‘tozóah1ttar‘ 
bizományi erdő

, ketlen

kataszteri hold

Alsóhomoród.......... . 1237-7 1237-7 742-6 495-1 1237-7 15-3
Bükkszoldobágy ............ , 1758-2 — 1758 2 , 711-2 *’ 1047'0 — 17582 '9-6 49-5

- • Erdőd ............................. ' — 3053-6 3053-6 , 3053-6 — — 3053-6 62-9 22 5,•o Feísőhomoród.................... 1665’0 1665 0 509-3 1155-7 — 16650 13'8 2-8
•ö Középhomoród ............ 2389-5 — 2389 5 546-9 1842-5 — 2389-5 29-9 6-2
>- Nagymadarász ............ — 488-9 488-9 488-9 - - 488-9 27-9 21

Pácafalu... .................... 812-2 — 812 2 436'9 381-3 — 818-2 6-2 6-6
Résztelek .................... — 774-9 7749 31-6 743 3 — 774-9 , — 6-6
Szinfalu............................ 1492-8 372-9 1865-7 932-9 932-8 - 1865-7 73'8 21-8

nagy Misztótfalu 1165-1 1165-1 3495 815-6 1165-1 3-6 7-0

bányai Oláhtótfalu .................... 884-1 — 884-1 3500 534-1 - 884-1 - 4'5
Szamosujfalu.................... 967-0 967 0 388’0 579 0 - 9670 38 8'5

kTr^i Vállaj ............................. 644-5 644-5 515 5 129-0 644-5 58 17-9

Alsóhuta............................. 1191-2 11912 518-2 673 0 1191-2 0-8
Barlafalu.................  ... 798-4 — 798-4 305 0 493-4 — 798-4 40 4 12-6
Borválaszut ................. . 870-6 3660 1236-6 844-0 392-6 — 1236-6 60-2 211

Ja Iloba ............ ............ 1756-1 — 1756 1 702-4 £71-8 175-6 . 1756-1 119-1 13-5
£ Mogyorós .................... 4288 4 — 4288-4 2508-4 1780 0 — 4288-4 37-7 33-1
N Nagysikárló .................... 19400 — 1940-0 - 388-0. 1358-0 194 0 1940-0 721 10-8

Papbikó.................. .. ...‘ 704-2 294-0 998-2 39i-2 607-0 — 9981 , 07, 24-5
Szelestyehuta...........  ... 1707-7 - 1707-7 680-0 1027-7 ■1707-7 238-5 40-7

Összesen 25,6282 5994-8 29,623-0 15,3941 15,859-3 369-6 29,6230 804-0 328-4

Ezen erdőbirtok az 1860-és 1870-ös években keresztül
vitt úrbéri rendezés óta szolgalommentes.

A szelestyei erdőgondnokság területén egy üveggyári 
telep van, amely jelenleg bérlet útján használtatik s évente 
szerződésszerüleg lekötve 12—15,000 ürm3 tűzifát fo
gyaszt.

A vállaji erdőgondnokság által kihasználható évi fa
tömegek a mezőgazdasági földek haszonbérlőjének tulaj
donát képezik szerződés szerint.

Az erdőbirtok az erdőtörvény 17. §-a alá tartozván, 

mint hitbizományi erdő rendszeres erdőgazdesági terv 
szerint kezelendő.

Összes állami adója 15,476 korona, községi pótadó és 
útadó 9740 korona.

Az erdő egy gondnokság kerületében magashegységi, 
kettőnél előhegységi, egynél dombos, egynél sík.

Csapadék a nyári hónapok kivételével elegendő, mig 
nyáron minden évben több heti szárazság szokott elő
fordulni. A sikárlói erdőgondnoksági kerület kivételével 
az erdőség vizszegénynek mondható,
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Uralkodó szél nyugati, károkat nem okoz.
Az éghajlat — a sikárlói és szeléstyei hideg részeket 

kivéve — enyhének mondható.
Késői fagyok gyakran fordulnak elő, amelyek a makk

termésben és a fiatal hajtásokban érzékeny károkat 
okoznak.

A hőmérséklet a szelestyei és sikárlói erdőgondnokságok 
kerületében változó, a nappali és éjjeli hőmérséklet igen 
különböző.

A kőzet legnagyobb részben szürke trachit, helyenként 
előfordul az agyagpala és homokkő, melyet 25—55 cm. 
mély homokos agyagréteg borít, néhol pedig a sziklás 
rész egészen a felszínen van.

A szinfalui és szelestyei erdőgondnokságban gránit és 
kvarc is előfordul, mely utóbbi az üveggyári üzemnél 
használtatik fel. A zelestyei erdőgondnokság kerületében 
ezenkívül agyagföld is fordul elő változó színekben, 
melyek közül az okkersárga bányásztatik is és kilo
grammonként 45 fillér egységárban adatik el a termelő
nők. Itt mészkő is előfordul, de oly kisebb mennyiség
ben, hogy ezideig termelését nem tartották érdemesnek.

A sikárlói erdőgondnokságban előfordul andesit homokkő 
is, de csekély keresletnek örvend.

Az erdőtalaj általában véve jónak mondható s egyes 
túlsűrü állományokat kivéve, fűtakaróval fedett.

A jelenlegi faállományokban a korosztályok a 20-tól 
80 éves korig elég egyenletes elosztással vannak kép
viselve, nagyobb területet foglalnak el a 81—100 éves 
állományok és még nagyobbat az 1—20 éves fiatalosok.

Az összes tölgyállomány fatömege ezidőszerint 1.116,751 
tm3-re, a bükkállományé 1.126,275 tm3-re, a fenyőállo. 
mányé 7182 tm3-re becsülhető.

Az erdőd—vállaji hitbizományi uradalom 29,623 0 k. 
holdat tevő erdősege 1890-ig hat erdőgondnokság kere
tébe lett sorozva, 1890-től kezdve a szelestyei és barlafalui 
erdőgondnokságok összevonása folytán öt erdőgondnokság 
által van kezelve.

Erdőgazdasági terveit saját erdőtisztjei készítették, az 
ujabbi üzemrendezési munkálatokat is Ostadál Jenő erdő
mérnök, szelestyei erdőgondnok készítette kellő szakérte
lemmel s hogy a viszonyoknak megfelelőleg, mutatja az 
a körülmény, hogy ezek ma is érvényben vannak.

1890-ig a kihasználás inkább csak a tölgy haszonfára 
irányult, mig a tüzifatermelés aránytalanul csekély volt 
s a közlekedési eszközök hiánya, illetve a kiszállítási 
viszonyok nehézsége következtében úgyszólván csak az 
utakhoz legközelebb fekvő részekre szorítkozott.

Az 1890. évtől kezdve rendes gazdálkodás folyik. A 
gazdálkodásnak fő feladatát a használatok tartamossága 
képezvén, a tervezett használatok foganatosítása a leg- 
szigoruban be lett tartva, sőt hogy éretlen korú állomá
nyok tarolás alá ne kerüljenek, a volt barlafalui erdő
gondnokság’ kerületében megszorítások < történtek az első 
fordulószakban.

A szinfalui erdőgondnokság kerületében nagyobbmérvü 

előhasználatok terveztettek az első fordulószakban, azzal 
a célzattal, hogy egyes koros állományoknak a többszörös 
szálalás folytán megszakított záródása mellett tovább 
fenn nem tartható öreg egyedek kiszedhetők legyenek, 
ne essenek áldozatul a széldöntésnek

Másrészről egyes vén állományokra — az új rendezés 
folytán — későn kerülne a válogatás sora, mig ha azok 
most letaroltatnak, az új vágatás idején ismét kihaszná
lásra megérettek lesznek.

Nagyon kártékony hatással volt erre az erdőségre az 
a körülmény, hogy a hitbizomány alkotása előtti időben 
történt nagy faeladás alkalmával a gyönyörű tölgyesek 
színe-java a mai árak egytizedének sem megfelelő potom 
áron kiszálaltattak az összes területen. Ennek káros követ
kezményei érézhetők lesznek egy félszázadig, mindaddig, 
mig a mai 50—60 éves állományok érett korúak nem 
lesznek.

A helyes erdőgazdaság célját a nemesebb fanemek 
tenyésztése s ezúton a tartamosság szem előtt tartása 
mellett a jövedelem lehető fokozása képezvén, a gazdasági 
mód, a vágásforduló és a tenyésztendő fanemek ennek 
megfelelőleg lettek megállapítva.

Ennélfogva mindenütt, ahol a termőhelyi viszonyok 
megengedik, a bükk és gyertyán helyett a nemesebb fa
nemek megtelepítése terveztetik.

Minthogy pedig az uradalom ebben a tekintetben áldo
zatért nem ismerve fáradozik, a munkát siker fogja koro
názni.

Talajjavítás és a növekvési .viszonyok előmozdítása 
céljából kísérletek történtek elég jó eredménnyel fekete 
és erdei fenyőnek a tölgyes közé elegyítésével. Ameny- 
nyiben az itt uralkodó szükséglet lágy épületfában nagy, 
a haszon és eredmény ezen a téren el nem marad. Kü
lönben is a fenyők, ha tenyésztésük a tölgyre károsnak 
bizonyulna, előhasználatképpen kiszedhetők idejekorán és 
előnyösen értékesíthetők.

A kőris és juharnak a tölgy közé való elegyítése is 
mindenütt megtörténik, ahol a termőhelyi viszonyok meg
felelők. A bükk ezentúl is tenyésztve lesz az északi és 
északkeleti hűvöéebb oldalakon, de amennyire csak le
hetséges, nemesebb fanemek elegyítésével.

A fanemek elegyaránya a gazdasági terv előírásához 
képest a szinfalui erdőgondnokság tölgyeseiben és csere
seiben módosulhat, mivel az öreg ritkás tölgyesek és 
rossz záródásu cseresek már most annyira el vannak 
lepve gyertyán- és bükkfiatalossal, hogy ezek kitisztítása 
úgyszólván lehetetlen.

Az erősebb méretű és értékesebb faanyag termelése 
szempontjából indokolva volna minél magasabb forduló, 
tekintettel azonban, hogy az előzőleg történt tömeges 
faeladások folytán a tölgyesek záródása oly kicsiny lett, 
hogy azok mielőbbi felújítása múlhatatlanul szükséges, a 
100 éves forduló melletti szálerdő-gazdaság célszerű. Ha 
szükségesnek mutatkoznék, saját használatra bizonyos 
mennyiségű vastagabb méretű tölgyfák fentartása, ezek 
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a szállító útak szélein állva hagyhatók és a szomszédos 
állományok egyedeinek megsértése nélkül levághatok és 
kiszállíthatók lennének.

Az állományok felújítása — a tisztások kivételével — 
természetes úton a fokozatos felújító vágás alkalmazásá
val történik, azzal a megjegyzéssel, hogy tekintve a 
bükkösöknek célbavett átalakítását elegyes bükk, tölgy, 
kőris és juhar-állományokká, a vetővágás alkalmával a 
bükk hagyásfák a normálisnál jóval kevesebb számban 
hagyandók vissza.

A cseresek, amelyek tiszta tölgyesekké alakítandók át, 
letárolás előtt, vagy tölgymakkal alátelepítendők, vagy 
mezőgazdasági köztes használat útján ujítandók fel.

Ezen cél sikere érdekében 10 évi előtiiaíom és 20 évi 
utótilalom alkalmaztatik.

Ha a letarolt állományok természetes úton nem újul'- 
nának fel, a vágásterületek hézagai a letárolásra követ
kező években mesterséges úton lesznek teljes záródásig 
beerdősítve és mindaddig pótolva, mig a feúljítás teljesen 
sikerül.

A tisztás területek — az eddigi tapasztalás, szerint — 
legeredményesebben eke utáni makkrakással újíttatnak fel.

A mesterséges erdősítésekre szükséges csemetemennyi
ség előállítására megfelelő nagyságú állandó és ideigle
nes csemetekerteket tart fenn az uradalom.

A fatömegek értékesítése a tölgynél tövön, nyilvános 
árverés mellett történik.

A bükk tűzifára feldolgozva kerül eladásra, részben 
helyben, részben vasúton szállítva a közeli városokba.

Az erdőségektől átlag 10—15 kilométerre megy a 
nagykároly—somkuti h. é. és a szatmár - nagybányai 
vasút, amelyeken jelentékeny fakészletek szállíthatók 
piacra. A vasúti állomásokhoz való szállítás tengelyen 
történik.

Az erdőbirtok kezelését az erdődi uradalmi erdőhivatal 
vezetőjének, egy erdőtanácsosnak felügyelete alatt 4 tör
vényes minősítéssel biró erdőmérnök és két minősítés
nélküli erdőtiszt végzi, az erdőőrzést és védelmet 12 
szakvizsgázott erdőőr és felügyelet mellett 25 erdőszolga 
teljesíti 20—25 ideiglenesen alkalmazott kisegítő kerülővel.

Tiszta jövedelem mutatkozott:
1880 ig évente átlag kát. holdanként . . F20 korona.
1881—1890-ig...............................................2’64
1890—1900-ig....................................................461
1901 —1910-ig....................................................7-00 „
amely eredmény elég ■ szépnek mondható.

A vadászatot a földesúr maga gyakorolja. Fősúly a 
szarvastenyésztésre lett fordítva, de mert ez nem sikerült 
a kívánatos eredménnyel és mert óriási vadkárokat kellett 
évenként fizetni,, utóbbi időben felhagytak vele. A nyúl-, 
őz- és vaddisznó-állomány elég szép az összes erdő
ségekben.

(Folyt, köv.)

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete tagjainak névsora

1912. óv április 15-én, a hátralékok és az előrefizetések 
kimutatásával.

Folyó 
szám

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

A tag neve

A) Alapító tagok.
lfj. Almássy István- alapítvány
Andrássy Dénes gróf - ..........
Andrássy Géza gróf..................
Áronffy Ernő ...................
Egri főkáptalan..........................
Egri papnövelde ... ...
Fülöp Szász Coburg Gothai herceg
Gömöri faipar részv.-társ. (megszűnt 1910-ben)
Hisnyay Heinzelmann Alfréd ... 
Imecsfalvi Imecs Béla ... ... 
Károlyi Mihály gróf....................
Knöpfler Károly... ............ ...
Mitske Gusztáv... ... ... ...
Rimam urány S.-T. yasmű r.-t. 
Rimaszombat'r. t. város... ... 
Szénássy Béla .... ............ ...
Stainer Gyula ...................   ...

Korona

150 
2000
300
150.
300
150
500
150
200
150
150
150
150
150
150
150
150

5100Összesen ... I

Folyó A tag neve Hátralék1
Előre 

fizetés

K K

1

B) Rendes tagok.
Antóny Gyula ... ... ..................  1 i 6

2 Antóny Károly ................. . ............ — i 6
3 Aschner István ............ ... ... [ —
4 Bánik György ........................... , ... 1 — I 6

5 Bayer Róbert... .................... 12 —
6 Bárdossy Miklós ............ .................... ,'6 —
7 Benczkó József ............................ ... 6 ...
8 Bobok Tivadar ............‘... ! 6
9 Borchy György ............ .................... — | ■ — -

10 Bradofka Károly .................................... — 6
11 Barger Guido............................................. ■ — 6
12 Biok Zoltán ........... ... .................... 18.
13 Sipeki Balázs Lajos ..................  :.. — —
14 Baranya-Somogy-Tolnam. Vad. Egyes. — —
15 Császkóczy Károly ............................ 6
16 Csorna Gusztáv ............ ....................
17 Csanády László ... ............................ ....
18 Dénes Géza ... ... ... ... ... ; 12
19 Dezsényi Jenő ........................... ... i I 6
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Folyó
A tag neve Hátralék

K

Előre 
fizetés 

i 1912-re
K

20 | Dienes Barna ... ....................
21 j Díváid Béla ........... ... .. ... — 6
22 1 Dobsina város t. polgárm.............. 6
23 1 Elek István ........... .................... — j _
24 | Endersz Frigyes ... .................... • ■6
25 1 Enyedi János..................................... 6
26 Fábián Béla ... .................... ... —
27 Faragó Béla.....................................
28 Ferenczy Ede ............ ............ — 6
29 Ferster Ede................. ................... — —
30 Fischl József............ .................... ' —
31 Fritz Rezső ................. . .................. 12
32 Fröhlich Brúnó ... ... ... ... 24 —
33 Farkas Pál ..................................... 6
34 Ferjencsik Miklós......................... . _ ■
35 Fózmán Gyula ..........  ... ... 6 — ■
36 Gál György ... ... ... ... ... 12
37 Gaszner Imre ... ' ... ... .. ... p --
38 Gesztes Lajos .................. .. ... —
39 Gintner Bálint ... ... ... ... 6
40 Glózer László .. ... .................... ._ ..
41 Groszman Imre ... ... ... ... 18
42 Gründl Gyula . ............. ............ ... —
43 Gyulay György ... ... ... 6
44 Gyöngyös r. t. város Tanácsa ... ._ 1
45 Hankó Pál .................................... ' 6.
46 1 I Hensch Emil............ .... ............ __
47 :
48

Hering Sámuel ........... ... ...
Holéozy Gusztáv .......... ,............ 6

49 Hoznék Gyula ......................... . — ’ 6
50 1 Huszár Kornél ...’ .. ... .. 24
51 Ifj. Hevessy László ... ... ... 12
52 Hauptvógel Frigyes ... ............ i 24
53 Hagen József... ... ... ... ... —
54 • 1 Jólsva r. t. város polgárm. hivatal —
55 Ifj. Jurkovics János ............ ... ... —
56 Kachelmann Valther ... ... ... 6
57 Kellner Győző ... ... ... ...
58 Király Emil ............ ... ... ... 6
59 Kirinyi Béla ............ .................... —
60 Kolbenheyer Gyula ... ... ...
61 Kostenszky Pál ... ... ... ... —
62 Kotzman Géza ..........   ... _.. 6
63 Kovács Gusztáv ... ... ... ... 18 ' 1 ...
64 Krausz János ... ... .................... .... 12
65 Lányi Aladár ... ... ... ... ... — 6
66 Linszky Károly ... ... ... 24
67 Lukovics Attila ............................ 12
68 | Lux János ... ........................... 6
69 Lakner Lajos............................ ...
70 Lauko Sándor ........................... —
71 Mányay Imre.................................... 6
72 Mayer Géza ... ... ... ............ —
73 Mihalik Pál ................. . .................. 6
74 Mölczer Gyula ... ... ............ 6
75 Merényi Gyula ... .................... 6
76 Neógrády Kálmán ... ............ ... 6
77 Nagy Elemér.........................  ... 12
'78 1 Nagy Sándor.................  ... ...
79 Neumann József ... .. ............ - ’ 6

Folyó
II , ......................

A tag neve Hátralék 1
Előre

1912-re
K K

80 1 Okolicsányi Lajos ... .................... . ... 6
81 Ormai Gyula........... ... .. ... — ' — •
82 | Pauchly Rezső ... *............ ... ... • — —
83 || Pauks László............................................. - 6
84 1; Pataky József ..................................... —
85 Péczer Mihály....................................  ... —

. 86 Pékh József..................................  ... 6
87 1 Pilz Ottó... ............ ............................ — —
88 Plenczner Rezső .......... .......................... II 6 1 —
89 Podhradszky András ............................ —
90 . Podhradszky Pál..................................... 1 ~ 1 6
91 1 De Pottere Gerárd ............................ il 6 1 —
92 í Psibiszlavszky Adolf .......... ... ... ' 12 ■ Ls
93 !• Peiszerle Pál..................................  ... 6
94 ; Regenhardt Pál ..................................... 1 6 —
95 Rozsnyó r. t. város Tanácsa ............ 1' _ I —
96 Stripszky Mihály ............    .... i í 6 i ...
97 1 Szepesházy Kálmán ............................. 6 ' —
98 Szilvássy László ... ... ... ... ... ! 6

'99 1 Szontagh Andor ... +. ... ... ... | - 6
100 i Sulyovszky István..........................  ... ...
101 Stecher Xavér ... . ... /.. ... ... — 6
102 Tindly József... .................................. . 12
103 Tornay Gyula ..................................... ' — II 6
104 Törzs Arthur............................................. 30 —
105 Terray Gyula..........   .... .................... 6
106 | Terray Lajos dr. ... ... .................... 6
107 ■ Urbantsek Igriác .................... ... ... - —
108 Ujfalussy Mihály ... ;.. ... ... ... —
109 | Vadas Jenő ... ... ... ... ........... -
110 Weinert Tivadar ...........    1 — 6
Hl 1 Wolfrám Sándor ............................. i 6
112 f Wisnyóvszky Ferenc ............................ - 6
113 j Zachár István . ... ................. . ... | 6 1 -
114 Zemanek Adolf ... ... ............ ... || — II

Összesen :i 426 | 192

Jólsvai, 1912. április hó 24.

Szénássy Béla
pénztárnok.

*****

Fogolyállományunk és a száraz időjárás.
Irta Gyulai Károly.

I.

Hazánk területének fogolyban dúsabb egyes vidékein, 
nevezetesen pedig a Duna—Tisza közén, s általában 
a Nagy Magyaralföldön, a szárnyasvad költése s főleg 
a fogolyköltés és finevelés idején, az időjárás általában 
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inkább száraz jellegű, esőben, csapadéknemüben szegé
nyebb, semmint az ország egyéb tájai; sőt akadnak 
nálunk határozottan káros következményű oly fokuan szá
raz jellegű esztendők is, amelyeknek során a kora tavasz
tól nyár derekáig is eltartó szárazság ártalmas, sőt súlyo
san káros következményeit a mező-, az erdő-, a szőlő- 
és a kertgazdaságon kívül a vadászat és a halászat is 
egyaránt erősen megsínyli. A gazdaság különböző ága
zatai sorából egy sincs tehát, amelyet a tartósabb eső
hiány, káros utóhatásokkal, többé-kevésbé ne sújtana. 
Az állatállomány sorában, úgy a legelőkre utalt háziállat, 
mint a gondozásunkba vett hasznos szőrmés és szárnyas
vad is, a szárazság foka és tartamához képest, egyaránt 
megsínyli ezt a nálunk oly gyakori, mondhatnék alföl
dünkön állandó elemi csapást. Ismételten észlelhettük 
ezeket a kedvezőtlen tüneteket a legutóbbi évek során 
is egy-egy huzamosabb időn át tartó tavaszi és nyári 
szárazság bekövetkeztekor.

Hazánk vadászterületein, tekintettel azoknak általánosan 
elismert jó hírére, a vadfentartás és vadgyarapításnak 
nem csekély gondot okoz az időnként beköszöntő túl
száraz jellegű időjárás, s így ott kivált, ahol megcsappant 
fogolyállomány gyarapításáról van szó, nem csekély aggo
dalommal kíséri a vadfentartó uradalom az időjárás, az 
égaljeltérések egyes abnormitásait, mint olyan kédvezőt- 
len tényezők beköszöntét, amelyek a vadállomány gyara
podását kisebb-nagyobb mértékben ugyancsak károsan 
befolyásolhatják.

Lássuk ezek után kissé részletesebben, hogy a fogoly
állomány létfeltételei, létígényei mily fokig, mennyire 
kötöttek az időjárás rendellenes változásaihoz, nevezete
sen a tartósabb jellegű szárazsághoz; továbbá hogyan ás 
rendezkedik be és védekezik maga a fogoly természet
szabta útjain áz ilyen elemi csapásokkal szemben ; ebbeli 
viselkedése pedig mennyire nyújt nekünk útbaigazításo
kat, tájékoztatót arra nézve, hogyan igyekezzünk mi 
magunk is a fogolyállomány támogatására, védekezésére 
sietni, legkivált fogolyköltés és fínevelés időszakában.

Foglyunk, mint általában a tyúkféle, a verőfénynek, 
a nap melegének kedvelője. Éltető eleme tehát a meleg, 
a napos idő. Ilyenkor az alföldek homokjába, ha még 
oly áthevült is az a nap sugaraitól, valósággal betemet
kezik. Úgy látszik, nem csupán jóleső érzés, hanem 
természetbeli szükséglet ösztönzik erre. Ez a kedvtelése 
korántsem jelenti azért azt, hogy költés és fínevelés 
idején is, a sivó homok forró buckái kedveznek a fogoly
állomány létfeltételeinek. A fogolynak, hogy fiait a röp- 
képesség idejéig fölnevelhesse, csapadékban is kielégítőt 
nyújtó időjárásra van szüksége. Bizonyos mennyiségű 
nedvesség hiányában az állomány gyarapodása, minő
sége, okvetlenül megsínyli az eső, a szükséges ned
vesség éltető elemét.

A fogolynál csak úgy, mint bármely egyéb szárnyas
nál, kivált költés idején, bizonyos fokú nedvességre 
mellőzhetetlenül szükség van. A teljesen kifejlett szárnyas

objektum, a'víziszárnyasok kivételével, az esőt nélkülöz
heti ugyan huzamosabb időkön át, sőt azt nem is szíveli, 
viszont a szárnyasok tojásában a csiraképződés, az úgy
nevezett embryonális folyamat bizonyos fokú nedvesség 
behatását egyáltalán nem nélkülözheti. Már régi idők 
óta beigazolódott tény az, hogy a fogolyfészkek tartal
mának '50, de ennél is több %-a hasznavehetetlenné, 
eredménytelenné válik akkor, ha a fogolyköltés időpont
jának második felében tartósán száraz jellegű, perzselő, 
tehát egyben csapadékmentes volt az uralkodó időjárás. 
A tartós szárazság rendszerint állandóan meleg, sőt forró 
napok folyománya. A fészkét gondosan őrző s költési 
munkájával elfoglalt foglyot nem annyira az őt időnként 
gyötrő szomjúság, hanem inkább az állandóan elvisel
hetetlen szárazság és perzselő nap heve üldözi el fészke 
mellől. Minél rövidebb tartamú a száraz jellegű időjárás 
s ezzel együtt minél rövidebb időn át árasztja a nap 
heve perzselő sugarait a költéssel elfoglalt fogolyra, annál 
ritkábban fog az fészke mellől távozni. A leggondosabb 
fogolyanyát is tehát nem annyira a vízhiány, mint inkább 
a tűrhetetlen szárazság és forróság űzi el tojásai mellől.

Már pedig a költőszárnyas-gyakori eltávozása a tojások 
mellől nem válik a költés eredményességének javára, 
előnyére éppen abban az időpontban, amidőn, a tojásban 
az életrekelő csirák képződésének folyamata bizonyos 
egyenletes, tehát ingadozásoknak ki nem szolgáltatott, 
egyformán meleg, sőt némileg nyirkos hőmérsékletet 
igényel. A melegségnek ez a megkívánt, természettől 
megszabott hőfoka korántsem emelkedhetik a normális 
fölé. Ha azon túlmegy, a csiraképződés rendes folyamata 
fogja azt megsínyleni.

Tagadhatlan,' hogy a házi szárnyas s általában a 
szárnyasvilág költési . műveleténél a magasabb hőfok 
általában kedvezni látszik a költés eredményének. Csak
hogy ez a rendesnél valamivel talán magasabb hőfok 
korántsem hat korlátozólag, bénítólag a csiraképződés 
folyamatára annál a háziszárnyasnál, amely rendszerint 
állandóan árnyas, sőt többnyire eléggé hűs helyeken is 
végzi a baromfiólakban, vagy külön e célra alkalmasak
nak kiszemelt helyiségekben a költés fárasztó munkáját, 
rendszerint közvetlen melléje helyezett ivóvízes vályú 
vagy edény tőszomszédságában. 'Az árnyas helyekben 
amúgy sem túlbővelkedő alföldi jellegű tájainkon, a sok- 
felől zaklatott, háborgatott fogoly alig-alig talál egy-egy 
alkalmas fészkelő, költőhelyre, s ha arra csakugyan mégis 
rábukkan, az őt vízzel ellátó gondos emberi kéz nem 
támogatja a költés tagadhatatlanul fárasztó, sőt gyötrő 
heteiben. Ha ebben az időpontban, hosszantartó száraz
ság és állandóan forró napok súlyosbítják a költő szárnyas 
mindenkép gyötrő feladatát, úgy előrelátható tünetként 
bekövetkezik a rákövetkező fogolyidényben a létszám 
megcsappanása, egyszerűen azon okból, mivel a költésre 
kedvezőtlen időjárás hátrányosan hatott a kikelésre.

Állandóan száraz és túlmeleg napok mindenesetre 
hátrányosan befolyásolhatják a háziszárnyasfélét is költési 
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munkálatai közepette. Az eredménybeli különbség a 
szabad ég alatt költő fogoly és az árnyas helyen költő 
házi szárnyas között legfőként a hőfokingadozások szél
sőségei folytán legszembeötlőbb. Ezek a szélsőségek 
vezetnek tehát eredménytelenségre a fogolynál akkor, ha 
túlszáraz időben végzi költési munkálatát.

Természetszabta éles érzékei és ösztöne birtokában, 
az előrelátó fogoly is kétségtelenül a legalkalmasabbnak 
látszó fészkelő helyet választja ki a költés céljaira, rend
szerint egy-egy lucernás, hereföld vagy egyéb alkalmas 
takarmánynövénytábla sűrűiben, csakhogy aztán a tartós 
szárazság bekövetkeztével az epedő növényzet levélzete, 
utóbb pedig szára is lekonyul, s nem nyújthat többé ele
gendő oltalmat s hűs árnyat a perzselő nap sugarai 
ellen. E mellett a talaj is, a rátűző nap hevétől, oly
annyira áttüzesedik s ki is szárad < előbb-utóbb, hogy 
még éj-idejére sem nyújt az többé alkalmas hűsítő helyet 
a fészkelő fogolycsaládnak. Ez ellen még a víz sem 
nyújthat harmatcsöppek alakjában sem elegendő epyhet 
és üdítést a tojásaival elvesződő szárnyasnak. Már pedig 
az elcsigázott, végkimerülésig elgyötört testtel a fogoly
anya sem képes a csiraképződés és teljes kifejlés rend
szeres folyamatát szokott módon előmozdítani, ami vég
eredményében a kikelő állomány, csekély számában, sőt 
a rendesnél is silányabb anyagában, alkatában focjja 
kedvezőtlen hatását éreztetni.

(Folytatjuk.)

■> -A--í;

Mocsáraink madárelökelőségei.
(Folytatás.)

A nagy faj {arquatus) gojzernál érdekes, hogy nagy
ság tekintetében épp oly eltéréseket észlelhetni nála, mint 
az erdei szalonkánál. E fajnál szintén jönnek elő kisebb, 
nagyobb és legnagyobb példányok; de tollazati különb
ségeket nem mutatnak, valamint repülésük is egyenlő.

Hogy persze a néha nagyon is szembeszökő nagysági 
különbözetek és a nagyon eltérő súly dacára is mindig 
ugyanazon egy fajjal van dolgunk — éppen mint az erdei, 
szalonkánál — az kétségtelen. Egymagában az eltérő 
nagyság és súly ugyanis még nem szolgálhat indokul 
faji önállósításra, ha csak ornithologiailag érvényes és 
elfogadható valódi karakter is nem járul hozzá. Kü-. 
lönben a nagyság és súlyban mutatkozó különbségek 
mindig az egyedek életkorával s emellett a serdülő fiata
loknál a klimatikus és helyi viszonyoknak a táplálko
zásra előnyösebb vagy kevésbé előnyös voltával állanak 
összefüggésben, épp úgy, mint ez erdei szalonkánál.

Ha a húzás jelenségét vizsgáljuk, itt szintéh hasonló 
tüneteket tapasztalunk, mint nemes hosszucsőrü mada
runknál. Tavasszal ugyanis az első érkezők többnyire 
szintén a kisebbféle egyedekből kerülnek ki; csak a föl
vonulás későbbi szakában jönnek elegyesen különféle 
nagyságunk, mi az előrehaladott mozgalom jele. Az utó

vonulás stádiumában kerülnek elő a föltűnő nagy egye
dek és ezzel a mozgalom zárlata is elérkezett.

Érdekes, hogy, mig a kisebb és elegyes nagyságú goj- 
zerek mindig csapatostól teszik vándorútjokat, sőt őszönte 
roppant rajokba is egyesülnek a „nagy út“ fáradalmaira, 
addig a föltűnő nagy (néha a kinőtt kappan nagyságát 
is túlhaladó) példányok rendesen 3—5 (ritkán több) tag
ból álló kis társaságokban húznak.

A puskavégre került ily nagyságú példányok mind 
igen előrehaladott életkoriaknak bizonyultak, akárhány 
is volt kezeim között. Meglepő az ilyeneknél a minden 
tekintetbeni fejlettség, az erős alkötásu súlyos test, ren
geteg nagy, hosszú és görbe csőr, sőt még a szavuk is, 
mely sokkal áthatóbb és kellemesebb csengésű a kisebb, 
kevéssé fejlett egyedeknél. Általában az ilyenek valóságos 
kapitális példányszámba mennek s elejtésükre mindig 
gyönyörrel emlékezik a szenvedélyes gojzer-vadász!

Mily szép az valóban, midőn enyhe tavaszi alkonyokon 
elvonulva kedvenc leshelyünkön, gyönyörködhetünk 1 a ki
kelettel fakadó élet millió jelenségeiben 1 Az örökösen 
váltakqzó ornithologiai képek gyönyörű közvetlenségén! 
Midőn leköti figyelmünket minden, de minden a legcse
kélyebb mozzanatig. A nádi veréb mókás dala, a tréfás 
bíbicek fuldokló sikoltozása — rniközbep csellegő, buk
fencező légi táncrá kerekédnek egymással a zöldülő 
semjék mentében, hol családi tüzhelyök megállapítását 
célozzák . . . mind-mind érdekkel tölti el egész valónkat 
és még sok más ezernyi jelenség 1

Kíváncsian ott libeg a fejünk fölött és körül-körül rep
kedi lesünket a „csérógó“ kis fekete czerkó (Sterna nigra); 
majd egy nagyobbacska csapat megdöbbentő „hussanás- 
sal“ siklik el előttünk a víz fölött. Eközben a tűzfényben 
ragyogó nap aranygolyója búcsúzni küldi hozzánk tün
döklő sugarait, biborszínbe ragyogtatva a tó meg-meg- 
csillanó tükrét . . .

Egyszer csak — mint egy parancsszóra — kezdetét 
veszi a vizek legnemesebb szárnyasainak, a sneffeknek 
élénkebb mozgalma. Jobbról-balról „esetten!“ áthúztában 
a sárszalonka, andalgó bőregérszerü röpüléssel a sáro- 
sabb helyek felé tartva; cipcogva, fütyölve, trillázva, 
kacagva és mindenféle csodálatos madárnyelven beszélve 
keresztezik a léget a falkástól, párosával és egyenkint 
röpködő, vagy szabályszerűen húzó legkülönfélébb parti-, 
fütyölő- és széki-sneffek is; majd egy méla, fuvolahang 
csendül, aztán több és egyszerre, mintegy vezényszóra, 
egész óriási kar zeng alá a magas régiókból.

Ezernyi madártorokból csendül föl a hívogató, beszél
gető, figyelmeztető, felelgető, feleselő, édelgő és — tudná 
is a jó Isten, még mi mást kifejező dallamos szózata a 
gojzernek! Szívünk nagyot dobban az örömtől. A fegyver 
előrefeszül a közeledő madársokadalom felé és már lőni 
készülünk . . . Ekkor a roppant zajt túlhangozva, egy 
erős, emellett mély melanchóliát visszatükröző kéttagú 
madárfütty, vagyis inkább ének csendül meg a táj fölött, 
mire a lármás csapat feleselő beszéddel felel. Óvatosan 
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körültekintünk, S' ime oldalról lassan evedzve, néhány 
nagy madár-alak tart felénk. A fegyver eldördül és a 
másik pillanatban csodálkozva emeljük föl a kapitális 
gojzert, mely fajának valóságos óriása, minő csak nagy
ritkán jön kapóra és igazi vadász-szerencse kell hozzá, 
hogy hosszú évek során át csak néhányat is ejthessünk.

Hogy mily nagy példányok fordulna^ elő néha a nagy 
gojzer egyedei között, ennek illusztrálásául megemlítem, 
hogy vagy 16 évvel ezelőtt a Kőrösök sárrétjén egy ízben 
egy oly rqppant nagyságú példányt ejtettem el, mely ter
metre egy kisebb libával (nem ludat értek) vetekedett; 
ugyan ennek a csőre is oly rengeteg hosszú volt, hogy 
este a vadásztanyán nyársra húzva a madarat, nem le
hetett tőle a pecsenyéjét körülforgatni, mert rninduntalan 
a földbe akadt meg.

Dacára-annak, hogy nevezetes időjós madaraink úgy
szólván közönséges számba mennek az Alföld puszta
világában, mégis a hazai ornisba tartozó tulajdonképpeni 
szárnyas vadfajainkhoz alig sorozhatok, oly értelemben 
tudniillik, mint például a délibábos rónák nem kevésbé 
népszerű speciális szárnyasát, a nemes túzokot szoktuk, 
amennyiban inkább csak látogató, átvonuló vendégek 
nálunk, mint tulajdonképpeni hazás fajok, mely fogalom 
alatt nálunk rendes tartózkodással és fészkelési zónával 
bíró szárnyasokat szoktunk érteni. Igaz ugyan, hogy családi 
tűzhely alapítása végett hazai terjedelmeseab mocsárin
kon is települnek; de emellett kétségtelen, hogy igazi 
hazájok az északi tájak vaddús, őseredeti mocsárvidékein 
van s állítólag kivált a Tundra mocsár szolgál költő- 
helyökül, eltekintve a jellemzően igen vékony csőrü leg
kisebb (teqnirostris) fajtól, mely Észak-Afrikát vallja hazá
jának, hol a füves sivatagokon helyenként sáskaszerü 
seregekben mutatkozik; mig nálunk való előfordulása 
inkább c^ak unikumszerü. (Állítólag Délszaki Európában 
gyakrabban föltűnik.)

A kisebb faj (phaeopus) pár exellence muszka madár, 
északázsiai Oroszország egyik legközönségesebb szár
nyasa, hol özönével lőhetni. Utazók állítása szerint tulaj
donképpeni költési zónája is ugyanott volna.

A nagy faj (arquata) inkább az európai kontinens ma
dara. Ami hazánkban előforduló költését illeti, az épp 
oly véletlen eset lehet és épp ugyanazon kényszerítő 
körülmény befolyása alatt jön létre valószínűleg, mint az 
erdei szalonkánál, t. i. a szokott időnél korábbi páro- 
sodás következtében; mert tény az, hogy mint nemes 
hosszu'csőrü madarunknál, épp úgy a gojzernál is a ta
vaszi fölvonulás mozgalma a szerelmi élettel együtt nyil
vánvaló, azzal összeeső egyidejüleges jelenséget képez. 
Valójában tehát tavaszi fölvonulásuk, vagyis a szokásos, 
ámbár nem egészen helyes vadászias kifejezés szerint : 
húzásuk, nem egyéb szerelmi nászúinál, melynek folya
mata alatt egyes, feltűnően ideges hímek, észrevehető 
lázas igyekezetei fejtenek ki a mátkaszerzés kényes és 
nem könnyű problémájának megoldásában.

Ha a hosszú teleket hirtelen, minden átmenet nélkül 

követő enyhe tavaszi napok váltják föl (mi a párosodási 
ösztönzet fejlesztésére rendkívüli hatással van) vagy 
gyenge téllel a már korán a nemi élet gyönyöreire in
gerlő enyhe időjárás közrehatása folytán (mikor is a 
párosodás ösztöne is hirtelenül jelentkezik), a gojzernek 
némely egyedei a szokottnál korábban párosodnak el. 
E körülményből folyólag természetesen, az ilyeneknél 
előbb lép föl a családi tűzhely alapításának szükséges
sége, fészköket tulajdonképpeni fészkelési zónájuk körén 
kívül is megrakják, illetve kénytelenek megrakni. E kö
rülményben rejlik valószínűleg a nálunk előforduló, ha 
nem is éppen ritka, de mindenesetre gyakorinak, vagy 
számosnak éppen nem mondható költési esetek magya
rázata. Megjegyzendő itt, hogy" a költést illetőleg csakis 
a nagy fajról lehet szó, amennyiben a phaeopus rendes, 
tömeges vonulása minden körülmények közt későbbre 
esvén, idegen helyen (tehát nálunk) való kényszerű fész- 
kelés esélye nála alig fordulhat elő, noha szintén tavaszi 
húzáskor párzik; ámde szerelmi életnyilvánulása inten- 
zivitás tekintetében alig hasonlítható össze a nagy gojze- 
rével; általában jóval későbbi fejlődést mutat.

Hogy a tavaszi húzás a gójzerek szerelmi életnyil- 
vánulásával összeeső egyidejüleges jelenség, vagyis hogy 
a fölvonulás ténykedése egyszersmind párosodási moz
galom is, az kitűnik a következőkből :

1. Az egészen fiatal (párosödásra még képtelen) mind
két nemű egyedek, elegyesen teszik vándorútjokat.

2. Úgy az ivarképes nőstény, mint a hím egyedek 
külön csapatokban húznak; egyes nagyfokú nősülési 
vágy által meglepett vén hímek azonban sólóban is 
tesznek bolyongó jártatokat.

3. Ha a lesen ülő vadász a nőstény pulpUl hang- 
zatu hívó füttyét utánozza a hímek közeledtekor (melye
ket elnyújtva hangoztatott két tagú pu-li szavukról ismer
hetni meg), azok azonnal leszállnak (sokszor rengeteg 
magasból lejönnek) és a legtöbbször (a párosodás előre
haladottabb' stádiumában) szinte vakon rohannak a kira
kott maszkok köré, sőt egyesek rendkívüli fölbúzdult- 
ságukban néha a maszkra ugorva, párosodási haj
lamot mutatnak.

4. A nőstény ivaruak közül csak a fiatalok szállnak 
le a maszk köré, de egyszeri lövés után végkép elriad
nak és nem hívhatók vissza újra, mint ez az ivarképes 
hímeknél ellentapasztalatként észlelhető, melyek ugyanis 
ismételten és mindannyiszor visszatérnek a hívásra, úgy, 
hogy az utolsó példányig lelőhetők.

5. A maszkokhoz ivarképes, illetve kifejlett, kinőtt nős
tények jól utánzott hívás nélkül soha le nem jönnek, 
legfölebb csak lebegnek felettük, vagy gyors suhanással 
síklanak át a lespont előtt; ellenben a hímek hívás 
nélkül is leereszkednek.

6. Ősszel egyik ivar egyedei se hallgatnak a hívásra 
s a maszkok nincs rá eset, hogy leereszkednének; szó
val, ilyenkor teljesen közönyösek a két csalogatási mód 
iránt, noha a hívó füttyre mindig ügyet vetnek —- még 
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teljesen sötétben is — és sokáig egy ponton lavírozva 
adnak rá felelgetőhangokat; mindamellett lehívni őket 
a földre, úgy éjjel, mint nappal (a próbára kirakott masz
kokhoz), soha sem sikerül.

A A * rfc A ± ± ± A ■>. •)<■. -‘t -)z -Jtkkk

Afrikai vadászatok.
Irta Horváth István.

I.
Afrika hatalmas őserdői mindig bizonyos inger hatásá

val voltak az igazi és vérbeli vadászokra. De pusztán 
vadászás céljából vajmi kevesen és vajmi ritkán keresték 
föl Afrikát a vadászok. Voltaképpen Afrika — úgyszólván 
—• a fölfedezések' és a kalandok hazája — volt; ma már 
ez sem az többé.

A civilizáció, a kultúra befészkelte magát kiírthatat
lanul Afrikába é$ ma már többé nem az a földterület, 
amelyre Stein, Stanley vagy Verne teóriái alapján 
lehetne lépni. Kétségkívül Afrika ma még abban a hely
zetben van, amely vadállomány tekintetében a legtöbbet 
tudja fölmutatni, de ez a szám évről-évre fogy, pusztul, 
hogy helyébe a kultúra lépjen. És ez a diadalmas kultúra 
lépésről-lépésre foglalja le a maga számára a vad és 
eddigelé még meghódítatlan területeket, nagy-nagy földe
ket, tekintélyes hektárakat.

A fölfedezések korában, a XyH és XVIII. századokban, 
állt Afrika a tudós és vadászemberek előtt az érdeklődés 
legmagasabb, legfőbb fokán. Ez az érdeklődés íorrpontját 
a XIX. század első felében érte el, amikor már kezdett 
Afrikában, — habár primitiv formában is, — a közleke
dés s az övező tengereken s a hajókon a-vízi forgalom. 
Ekkor már Afrika felső széle és általában partvidéke 
többé-kevésbé európai államok birtoka volt s azokon 
többnyire európai telepesek — farmerek — laktak, virágzó 
kereskedelmet űzve és fejlesztve.

Mondhatni, hogy Afrika a legújabb időkig a nagystílű 
kalandorok és fölfedezésre áhítozó tudósok ígéretföldje volt. 
De Afrika iránt a komoly érdeklődést csak a kilencvenes 
évek végén lezajlott angol-búr háború tudta fölkelteni. 
Ennek az áldatlan és igazságtalan háborúnak kellett jönni, 
hogy a művelt világ érdeklődését.fölkeltsék Afrika, a „leg
sötétebb Afrika“ iránt.

Sajnos, ez az érdeklődés már egészen más zsánerű 
lett, mint gondolnék. A tőkések, bankok, vállalkozók stb. 
zsíros igéretföldje lett Afrika rövid nehány év alatt. Az 
évszázadokon át kihasználatlanul heverő kincs így lassan- 
lassan átvándorolt csengő pénz alakjában a tőke acél
szekrényébe és igen jó eszköz lett a leigazolt Afrika el
nyomására és még sötétebbé tételére.

Ez az állapot természetszerűleg maga után vonta az 
afrikai meseszerü vadállomány mennyiség és minőség 
tekintetében való megfogyatkozását. Amikor Afrikát „föl
fedezték“, járatlan volt még az egész földrész. Nem volt 
közlekedés. Teveháton, úttalan-útakon gyanús szándékú 

arabok és vérengző benszülöttek kalauzolása mellett halad
hattak csak a minden eshetőségre elszánt európaiak, akik 
közül bizony nagyon kevés látta viszont hazáját. De ez 
a nehézkes közlekedés egyúttal jelentette azt is, hogy 
csak óriási anyagi áldozat és az élet kockáztatása mellett 
lehetett Afrikába jutni és ott utazni. Már pedig ilyen költ
séges passziót főként csak vagyonos ember engedhetett 
meg magának.

Természetes, hogy ebben az időben még a maga 
teljes ősállapotában élt Afrikában a rengeteg vad. Ha 
egy-egy részletet elmondana most valaki ebből az időből
— mesének tartanák még a legkomolyabb emberek is. 
Pedig hát a mesék korszaka lejárt.

Az afrikai vadállomány hanyatlásának egyik legfőbb 
oka a civilizáció, a kultúra előrehaladása és térfoglalása.

Afrikában — úgy, ahogy — rendes. modern közlekedés 
bonyolítja le a forgalmat, ami napról-napra emelkedik. 
Így például egy olyan hosszú vasúti vonala van, amilyen 
egész Európában egy sincs. Ez pedig Zanzibártól Cape- 
Town-ig halad, átszeli hosszában .Afrikának majdnem 
háromnegyed részét és végig megy a legszebb, a leg
mesésebb vidékeken, tájakon. Óriási viaduktok, alagutak, 
töltések, hidak stb. váltakoznak úgyszólván lépésről- 
lépésre az utazó lelki gyönyörködtetésére. De — persze
— nem kell azt gondolni, hogy csak ez az egyedüli 
vasútja van Afrikának! Óh, nem! Nehéz volna elsorolni 
a vasútak neveit és számát. Egyébként Afrika ma már 
azon a ponton áll, hogy nagy városaiban a kultúra, lét- 
föntartás és fényűzés minden apró cseprő kellékét könnyű 
szerrel föltalálhatjuk.

Ez a nagy haladás természetesen és különösen Afriká
ban sem hagyta következmények nélkül diadalmas tér
foglalását. Jótékony és káros következmények mindegyiké
ből hagyott és kínált ízelítőt. A jótékony következményekről 
már néhány szót szóltam föntebb, most beszéljünk tehát a 
káros következményekről.

Minket, vadászokat — természetesen — Afrika vad
állománya érdekel első sorban. Tehát erről kell egyet- 
mást elmondani.

Amig vasút és kultúra nem volt Afrikában — legalább 
is mai értelemben vett kultúra, — addig a közlekedés 
végtelen és rtiajdnem leküzdhetetlen akadályai és á köz
lekedési útak teljes hiánya miatt csak igen-igen kevés 
elszánt vadász kereshette föl az őserdők vadjait, — így 
azok száma alig csökkent. Mikor azonban a kultúra és 
a vasút bevonult Afrikába, akkor leomlottak ezek az át
hidalhatatlan akadályok és megnyílott a „nagy vadon" 
mindenki részére.

így van bizony! Mindenki részére. Mert Afrika ma 
már oly közel van hozzánk és olyan olcsó pérízen meg
látogatható, mintha legalább is Abbáziába menne az 
ember egy hónapra nyaralni.

A gyors és olcsó közlekedés megteremtette aztán azt 
az állapotot, hogy lassan-lassan a turista Sveiz szín
vonalára sülyedt Afrika hatalmas „vadaskertje.“
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Igaz az is, hogy az európai államok afrikai gyarmatain 
itt-ott többé-kevésbbé szigorú vadásztörv^nyek védik a 
vadállományt, de mikor már védeni kell valamit, 
vagy valakit, ez azt bizonyítja, hogy ez nagyon is 
rászorult a védelemre- Viszont az is igaz, hogy ide
genben az atyafit szívesen látják, bárki legyen is az. No 
és aztán micsoda vadász az, aki vendégének nem mutatja 
meg ritka és irigyelt vadjait, mikor az az illető éppen 
ezért jött 1 ? . . .

De persze: Afrika vadjairól beszélve, nem kell mind
járt és kizárólag oroszlánról és elefántról beszélni, vagyis 
a legnemesebb afrikai vadról, mert az oroszlán és elefánt 
csak elenyésző kis részét képezi az afrikai vadállomány
nak és különben is se szeri, se száma a különféle minő
ségű és mennyiségű ragadozó és nemes vadnak.

Hogy Afrikában az utóbbi években nagyon föllendült 
a vadászás, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a parti 
kikötővárosokban valóságos gyárak és gyári raktárak 
keletkeztek a lőtt vadak bőreinek földolgozására, illetve 
értékesítésére. Ezek a vállalatok alig egy-két évtizedes 
múlttal dicsekedhetnek.

(Folytatjuk.)

■>.±±A■>. -k■>- *tfe±

* Áthelyezések. A m. kir. földmívelésűgyi minister 
áthelyezte Ormai Kálmán m. kir. főerdőtanácsost Bustya- 
házáról Lippára, Temesváry Béla főerdőtanácsosi cím
mel és jelleggel felruházott m. kir. erdőtanácsost pedig 
Zsarnócáról Bustyaházára. — Miskolczy János m. kir. 
erdőtanácsost a hegyvidéki ministeri kirendeltségtől a mára- 
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóság központi szolgálatához, 
Bíró Zoltán m. kir. főerdőmérnököt a máramarosszigeti 
erdőigazgatóságtól az orsovai m. kir. erdőhivatal központi 
szolgálatához. —• Szilágyi Bertalan m. kir. erdőtanácsost 
Zsarnócáról Désre (erdőgondnoknak), Jákó Jenő m. kir. 
erdőtanácsost Vajdahunyadról Zsarnócára (ellenőrködőnek), 
Szalagyi Emil m. kir. főerdőmérnököt Oszadáról Vajda- 
hunyadra (erdőgondnoknak), Glock Géza m. kir. segéd- 
erdőmérnököt Liptóujvárról Oszadára (erdőgondnoknak). 
Belházy Gyula m. kir. főerdőmérnököt Karámról Óasszony- 
rétre (erdőgondnoknak), Papp Gusztáv m. kir. segéd
erdőmérnököt Selmecbányáról Karámra (erdőgondnoknak). 
t- Loványi Heribert m. kir. segéderdőmérnököt Liptó
ujvárról Teplicskára (erdőgondnoknak). — Surjánszky 
Kálmán m. kir. segéderdőmérnököt Szászsebesről Zalat- 
nára az ottani m. kir. erdőgondnoksághoz. — Molnár 
Károly m. kir. erdőtanácsoSt Zalatnáról Facsádra (padu- 
rányi érdőgondnoknak), Letz Lajos m. kir. erdőmérnököt 
Tiszabogdányból Zalatnára (erdőgondnoknak), Bránszky

László m. kir. segéderdőmérnököt Máramarosszgetről 
Tiszabogdányba (erdőgondnoknak). — Biró Lajos m. 
kir. főerdőmérnököt Galadnabányáról Abrudfalvára, Vait- 
zik Ede m. kir. erdőmérnököt Szikláról Galadnabányára, 
Velics Rezső m. kir. ségéderdőmérnököt Besztercebányá
ról Sziklára. — Rriváchy Andor m. kir. segéderdő
mérnököt Besztercebányáról és Molcsányi Gábor m. kir. 
segéderdőmérnököt Máramarosszigetről kölcsönösen át
helyezte. — Haderdány András m. kir. erdőmérnököt 
Szvarinból NagyboCskóra (pénztári ellenőrnek). — Huszár 
Kornél m. kir. erdőmérnököt Benesházáról Breznóbányára 
a fizető ellenőri állásra, Toperczer Oszkár m. kir. segéd
erdőmérnököt Zsarnócáról Benesházára. — Oszterlamm 
Ernő m. kir. főerdőmérnököt Facsádról Lippára (ellen
őrködőnek), Sikó Áron főerdőmérnöki címmel és jelleg
gel felruházott m. kir. érdőmérnököt Dorgosról Lippára 
(erdőgondnoknak), Cseleji József m. kir. segéderdőmér
nököt pedig Lúgosról Dorgosra (erdőgondnoknak). — 
Rusznyák Győző m kir. segéderdőmérnököt Máramaros
szigetről Nagybocskóra (erdőgondnoknak). — Polgárdi 
Béla m. kir. erdőmérnököt Lőcséről Besztercebányára s 
beosztotta az ottani erdőhivatalhoz, továbbá áthelyezte 
Kelecsényi Mihály m. kir. segéderdőmérnököt Máramaros
szigetről Lőcsére erdőgondnoknak. — Háger Gyula m. 
kir. segéderdőmérnököt Sepsiszéntgyörg'yről Székelyudvar- 
helyre’ (erdőgondnoknak), Magyar János m. kir. segéd
erdőmérnököt Csíkszeredáról Sepsiszentgyörgyre (erdő
gondnoknak), és Mamira Józséf m. kir. erdőmérnök- 
jelöltet Kőhalomról Topánfalvára, az ott székelő m. kir. 
járási erdőgondnoksághoz. — Spangel Ernő m. kir. erdő- 
mérnökgyakornokot Besztercére az erdőigazgatósághoz és 
Marsalkó Ferenc m'. kir. erdőmérnökgyakornókot Lőcsére 
az állami erdőhivatalhoz. — Plotényi Jenő m. kir. 
segéderdőmérnököt Ungvárról Felkára s ideiglenesen 
megbízta a tátrai m. kir. erdőgondnokság] vezetésével.

* Agancskiállítás. Május 1-én rendkívül érdekes és 
ízlésesen berendezett kiállítás nyílt meg a fővárosi Vigadó 
emeleti kistermében. Gróf Széchenyi Béla kiállítási elnök 
és Egerváry Gyula országos vadászati felügyelő rendez
ték el a gazdag agancskiállítást, amelynek nagy anyaga 
és választékos gyűjteménye bizonyára mindenkit meg- 

. lepett. Több mint hatszáz különféle agancs, zerge-kampó, 
vadbőrök stb. volt itt kiállítva, amelyeket a legelőkelőbb 
vadászok ejtettek részint Magyarországon, részint az idegen 
.világtájakon, A kiállítás bíráló-bizottsága már döntött a 
kiállítási tárgyak fölött és a szarvasagancsokra kitűzött 
első díjat gróf Draskovics Iván nyerte, aki ezenkívül még 
három tiszteletdíjat, József főherceg, a földmívelésűgyi 
ministerium és gróf Széchenyi Béla kiállítási elnök tisz
teletdíját is megnyerte. A szarvasagancsok csoportjában 
a második és harmadik díjat Frigyes főherceg nyerte el 
két huszas agancsával. A bizottság ebben a csoportban 
a nyilt ^területi szarvasagancsok díjazására hét bronz
díjat, a vadaskerti szarvasagancsok díjazására pedig három 
bronzdíjat tűzött ki. Az őzagancsok csoportjában József 
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főherceg nyerte az első díjat, a másodikat gróf Almássy 
Dénes, a harmadikat pedig Frigyes főherceg. Ebben 
a csoportban még heten nyertek bronzdíjat. A dám
szarvaslapátok csoportjában az első díjat gróf Almássy 
Dénes, a másodikat gróf Károlyi Imre, a harmadik díjat 
báró Krautenberg Frigyes nyerte el. A zergekampókra 
kitűzött díjak közül két ezüstdíjat Kendeffy Gábornak, 
egy ezüst- és etjy bronzdíjat gróf Károlyi Lajosnak, 
egy-egy bronzdíjat pedig Nadler Herbertnek és gróf 
Csekonics Sándornak ítélt oda a bíráló-bizottság, amely 
ezenkívül még tizenöt ezüst- és tizenöt bronzéremmel 
tüntette ki a kiállítás legszebb tárgyait. A kiállítás tizen
két napon át volt nyitva.

* A reklám eredete. A reklám szó franciából ered, 
de a mai „la réclame", amellyel már Franciaországbah 
minden üzleti vagy más célokra szolgáló hirdetést meg
jelölnek, a régi „le réclame“-bői keletkezett, amellyel 
vadásznyelven a vadat csalogató hangokat jelölik meg. 
A vadászsípot francia nyelven réclame-nak nevezik. Spa
nyolul reclamo-nak, olaszul pedig riciamo-nak nevezik a 
csalogató madarat.

Erdőmérnöki 
iroda-áthelyezés. 
Ajtay Sándor erdőmérnöki irodáját 
Aradon, Karolina-utca 1/a. sz. alá helyezte át.

1% I I <-» I . Erdőbecslés, felmérés, határrep- 
»Ql I dl ■ dezés és parcellázási munkálato

kat, továbbá erdei iparvasutak tervezését és építését, 
birtokbecslés, vétel és eladás közvetítését.

Arcképeket, 
festményeket, krétarajzokat, fénykép 
nagyításokat bármily kis fénykép után 
sic zse szavatossággal készítek.
Sikertelen képért újat csinálok, vagy a pénzt vissza* 

adom.

ÜGYNÖKÖK minden kisebb helységben is egyedüli kép= viselőként fix fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek.
Válaszbélyeg melléklendő. Árjegyzék ingyen.

ZSOLNAI JÁNOS
HRCKÉPFESTÉSZETI MŰINTÉZETE BÉKÉSCSHBH.

Pályázati hirdetmény.
Báró Springer Gusztáv Öméltósága vág- 

völgyi uradalmában egy

I^Brületi erdé^zi állás
betöltendő.

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, kik 
erdészeti iskolát végeztek, néhány évig gyakor
latilag már működtek s a magyar, német és 
tót nyelvet bírják.

Bizonyítvány-másolatokkal ellátott ajánlatok 
az Uradalmi jószágigazgatósághoz, Bucsány, 
Nyitramegye intézendők.

222/1912. számhoz.

Pályázat.
Ungmegye ' tekintetes közigazgatási erdészeti 

bizottságának 1912. évi május hó 6-án tartott 
üléséből kiadott 487/91. K. B. számú határo
zata alapján a szobránci védkerületi II. osztályú 
erdőőri állomásra pályázat hirdettetik.

Az állomással egybekötött javadalmak a követ
kezők :

1. Évi fizetés címén . . . 500 K.
2. Évi lakbér............... 100 K.
3. Évi utazási átalány . 160 K.
4. Évi iroda-átalány ... 6 K.

Összesen 766 K.
Felhivatnak a pályázók, hogy sajátkezüleg irt 

kérvényeikhez a következő okmányokat csatolják:
1. erdőőri oklevél;
2. keresztlevél;
3. orvosi bizonyítvány;
4. szolgálati bizonyítványaikat.
A magyar nyelv bírása szóban, és írásban el

engedhetetlen kellék.
Az ungvármegyei tekintetes közigazgatási er

dészeti bizottságához címzett kérvények, alulírott ’ 
m. kir. állami erdőhivatalnál nyújtandók be, leg
később 1912. évi junius hó 8-ik napjáig.

Kelt Ungvárt, 1912. évi május hó 9-én.
M. kir. állami erdőhivatal.
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Kassa szab, kir. város erdohivatala.

289/1912/III-2. szám.

Jegenyefenyő-haszonfa eladás
kitermelt állapotban.

Kassa szab. kir. város 1912. év április havá
ban keletkezett jegenyefenyő széldöntvényeit, 
mintegy 86,300 tömörköbmétert, kitermelt álla
potban zárt írásbeli versenytárgyalás útján eladja.

Az értékesítés három csoportban történik, 
mintegy 17,700, 35,000 és 33,600 tömörköb- 
méter fatömeggel.

Az ajánlatok legkésőbb f. évi junius hó IO-én 
délelőtt 10 óráig Kassa szab. kir. város polgár
mesteréhez adandók be, s az ugyanakkor meg
tartandó tanácsülésen fognak nyilvánosan fel
bontatni.

A versenytárgyalási részletes hirdetmény, az 
árverési és szerződési feltételek, a faanyagok 
részletes kimutatása és minden egyéb felvilágo
sítás Kassa szab. kir. város erdőhivatalánál 
kapható.

Kassa szab. kir. város tanácsának 1912. évi 
május hó 8-án tartott tanácsüléséből.

Éder Ödön, 
polgármester.

2573/1912. ügyszám.

Pályázat.
A tótsóvári m. kir. erdőhivátal kerületében 

nyugdíjazás folytán 2 (kettő) 1. oszt, erdőaltiszti 
és előléptetés esetén 2 (kettő) II. oszt, erdőal
tiszti, illetve 2 (kettő) 1. oszt, erdőlegényi vagy 
segéderdőőri, illetve 2 (kettő) II. osztályú erdő
legényi, vagy 3 (három) II. oszt, segéderdőőri 
állásra az állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, 
hogy az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában kö
vetelt szakképzettségüket, az államerdészeti szol
gálatba újonnan belépők ezenfelül még ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó- és halló
képességüket kincstári erdészeti orvos vagy me
gyei főorvos, vagy pedig m. kir. honvédtörzs
orvos által kiállított bizonyítvánnyal, valamint I 

életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmazta
tásukról, nyelvismeretükről, katonai kötelezett
ségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró hatóságuk, 
eddig állami szolgálatban még nem állók pedig 
az illetékes politikai hatóságuk útján folyó évi 
junius hó 17-éig a tótsóvári m. kir. erdőhiva
talhoz riyújtsák be.

Tótsóvár, 1912. évi május hó 11.
M. kir. kincstári erdőhivatal.

M. kir. bányászati és erdész'eti főiskola Selmecbányán.

676/1912. főisk. sz.

Pályázat.
A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti 

főiskola erdőműveléstani tanszékénél megüre
sedett

tanársegédi állásra
ezennel nyilvános pályázatot hirdetek.

Felhívom ennélfogva mindazokat az okleveles 
erdőmérnököket, akik a pályázatra bocsátott és 
a X. fizetési osztálynak megfelelő évi egyezer- 
hatszáz (1600) K fizetéssel, a törvényszerű’ 
négyszáz (400) K személyi pótlékkal, ötszáz
negyven (540) K lakáspénzzel és ötvennégy 
(54) ürköbméter tüzifajárandósággal javadalma
zott állást elnyerni óhajtják, hogy a nagyméltó
ságú m. kir. földmivelésügyi ministeriumra 
címzett, kellően fölszerelt és szabályszerű bélyeg
gel ellátott folyamodványaikat, ha állami szol-, 
gálatban vannak, elöljáró hatóságuk, különben 
pedig egészségi állapotuknak közhatósági orvos 
által történt igazolása mellett Budapesten a fő
polgármester, egyebütt az illetékes főispán útján, 
ezen pályázati hirdetésnek a „Földmivelési 
Értesítő “-ben való megjelenésétől számított 3 
(három) hét alatt a Selmecbányái m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola rektoránál nyujsák be.

Elkésve érkezett vagy kellően nem okmányolt 
kérvények nem fognak figyelembe vétetni.

Selmecbánya, 1912. évi május hó 11-én.
A főiskola ezidőszerinti rektora:

Dr. Fodor.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője: | Felelős szerkesztő:
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. i MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők. hővé a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár: I Vadászati főmunkatárs: Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K. | * Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése
Egyes szám ára 1 K. | Remetei KÓVARY JÁNOS Budapesten. Müzeum-körút 2-ik szám.

A csoportos ültetés.
Irta Elek István.

Mikolás Vince hgi erdőtanácsos nyílt kérdést 
intézett a M. E. olvasóihoz annak eldöntésére, 
hogy kát. holdankint hány darab lúc- és erdei 
fenyőcsemete kell előhegységi erdők mesterséges 
úton való felújításához, — illetve melyik elfo
gadhatóbb :

a) 2500—3200 drb k. holdankint, vagy
b) 4000—7000 drb k. holdankint.
Bár a feleleteket levelező-lapokon kéri be

küldeni, elég fontosnak tartom a kérdést, hogy 
e helyen tárgyaltassék.

Azt hiszem, a szakemberek túlnagy több
ségének az a véieménye, hogy 2500—3200 drb 
csemetét k. holdankint elültetni az erdő mester
séges felújítása okából untig elegendő és csak 
különös.körülmények és különleges cél indo
kolhatják meg a sűrűbb ültetést s így a sokkal 
nagyobb ültetési költségeket.

Az természetes, hogy esetről-esetre a helyi 
viszonyok és az elérni szándékolt cél szabják 
meg az ültetés szükséges sűrűségét, mert — ha 
mint a legtöbb esetben megvan — a természe
tes újulásra is számolunk s nem célunk, hogy 
kizárólag ültetett csemetéink alkossák az erdőt, 
illetve ezek gyors záródása és lombsátora szol
gáltassa a talaj védelméhez s a csemeték fejlő
déséhez feltétlenül megkívánt záródást, — akkor 
a ritka és így olcsóbb ültetés is megfelel.

Ellenben a sűrű ültetés is indokolt lehet bizo
nyos körülmények között. Az erdő ugyanis épp
úgy megkívánja, hogy a talaj tenyészetére al

kalmassá tétessék vagy váljék, mint bármelyik 
mezőgazdasági termény, csakhogy az erdő talaját 
— kivéve a mezőgazdasági köztes használat 
esetét — nem ekével és kapával készítjük elő 
és míveljük, de rá kell bíznunk a természetre, 
mely a szükséges beárnyékolással s lombtakaró
val védelmezi meg a talajt a szelek és a nap 
heve okozta gyors kiszáradástól s televénnyel 
lazítja fel, miáltal biztosítja az erdőtalaj nedv
szívó és nedvátadó képességét.

Az a kérdés már most, vájjon ültetett cseme
téinkre vár-e a talaj beárnyékolásának feladata, 
vagy csak azt kívánjuk tőlük, hogy csak idővel 
váljanak uralkodóvá környezetük felett?

A természet úgy alkotta meg a fát, hogy 
csemete-korát a hatalmas fák árnyékában s ál
taluk védett talajban élje s egészséges fejlődé
sének ez úgyszólván elengedhetetlen feltétele.

Azért tulajdonképpen a legnagyobb merény
let, amit a természet rendje ellen elkövethetünk, 
amikor erdőinket tarra vágatjuk, miáltal ki lesz 
téve a talaj a szél és nap szárító hatásának, a 
vágást fű, epilobium, szeder, gyom verik fel, 
ezek meg elfojtják az oda erőszakolt kis csemetét.

Ilyen esetekben aztán, főkép ha magról kelt 
fiatalosra nem számíthatunk, nem lehet elég 
sűrű az ültetés még akkor sem, ha holdankint 
7000 csemetét ültettünk is ki.

Ezen eseteknek az elkerülése könnyű ott, 
hol a vágásokat megfelelően alátelepíthetjük, 
vagy már eredetileg a felújítás érdekeinek meg
felelően vezethetjük, de nehéz például lúcosok- 
nál, hol a záródás megbontása a szél általi ki
forgatás veszedelmével jár.
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Még egy esetet tudok, hol a sűrű ültetés in
dokolt ; az, mikor valaki köti magát ahoz, hogy a 
meglévő álladókat az eddigi fanem teljes kivesz
tésével akarja értékesebb állabokká átalakítani.

Ez a törekvés válik valóvá például vaskövet
kezetességgel gróf Andrássy Géza betléri ura
dalmában.

Eleinte itt is a megszökött 2500—3200 drb 
csemete beültetésével kíséreltetek meg a bükkös 
állaboknak -fenyvesekké való átalakítása, de az 
így betelepített fenyő-fiatalos mihamar a bükk 
és egyéb lombfanemek nyomása alá került, mi
kor is valóságos is.mételt tarvágással s arány
talan nagy költségekkel kellett az ültetést fel
szabadítani. Újabban a vágás kitakarítása után 
azonnal olyan sűrűn ültetik itt be a vágásterü
leteket, hogy egyik csemete valósággal éri a 
másikat s ennek a sűrű ültetésnek az az ered
ménye, hogy a bükk és más lombfanemek elő- 
bujó kicsiny csemetéi már egy kész záródott 
fiatal erdőt találnak maguk felett s ezáltal el is 
nyomatnak.

Meg kell adni, hogy ez az erdő-felújítási mód 
ideálisan szép dolog, de az a nagy bibije, hogy 
sok pénzbe kerül, amivel nem minden erdő
birtokos rendelkezik, s elvégre nem is lehet ál
talánosságban erdőgazdasági feladat, hogy ke
vésbé értékes fanemek alkotta erdők - ezen fa
nem teljes kiirtásával alakíttassanak át értéke
sebb fanemü erdőkké, ellenben helyes erdő
gazdasági elv az, hogy értékesebb fanemek 
közbeelegyítésével vegyes állabok neveltesse
nek fel

Az elmondottakból már is nyilvánvalói hogy 
bármily dühös vitázó legyen is valaki, a maga 
helyén alkalmazott sűrű és még sűrűbb ültetés 
előnyeit el nem vitathatja. Minthogy azonban a 
német közmondás szerint is a pénz uralkodik 
a világ felett: akinek pénze van, az ültessen 
sűrűn, akinek pedig nincs erre pénze és mégis 
jól akar dolgozni, az tartson velem, ajánlok neki 
egy arany középútat, a csoportos ültetést.

Az orsovai erdőhivatal tisztikarának múlt évi 
értekezletén vetettem fel az eszméjét ezen 
erdőhivatal kerületében elgyomosodott nagy ki
terjedésű vágásterületeknek nemesebb fanemek
kel való beültetésére.

Ezen mód szerint 5—5 méteres hálózatban 
csemete-csoportokat ültetünk el, miáltal elérjük, 
hogy ezen csoport csemete mihamar összefo- 
gózkodva, a 'gyom és hő általi elnyomásnak 
sikeresebben ellenáll s emellett támogatva, egy
mást erősebb növésre serkentik s hamar ki
emelkednek környezetükből.

Öt méteres hálózatban egy kát. holdra mind
össze 230 csoport esik, — ha egy csoportban 
4 csemete foglal helyet 920 drb, ha 5 csemete, 
1150 drb lesz összesen kiültetve.

No ugy-e bár, hogy-ez nem sok, de ha mind 
felneveljük, éppen elegendő arra, hogy teljes 
zárlatu erdőt adjon, és minek tegyünk mi többet 
az elégnél?

Ha ugyanis érdeklődünk ültetéseink későbbi 
sorsa iránt, legtöbbször keserűen kell tapasztal
nunk, hogy vágásainkat gaz, gyom, sarjak és 
a tenyésztés célját nem képeiő fanemek verik 
fel; és bárha sűrűn ültettünk is, ültetett cseme
téinknek maguknak kell a lét feltételeit kiküz- 
deni s bizony ebből a küzdelemből vajmi kevés 
csemete vergődik fel, főkép ha — mint tölgyes
nél általános — a gyorsabb növésű sarjak nyo
mása alá kerül a fiatalos.

Utánpótlás és időközönkint ismétlődő felsza
badítás nélkül sikeres erdősítés el sem kép
zelhető. És éppen ebben van a mi eddig kö
vetett ültetési rendszerünkben a hiba.

2500 ültetési fészket, illetve csemetét össze
keresni egy elgyomosodott vágásban, helyesen 
pótolni a hiányokat, felszabadítani nyomás alól 
a megmaradottakat, nem kis feladat s bizony 
költséges is, főkép ha már elhatalmasodott sar
jak és gyomfák kivágásával jár a felszabadí- 
tási munka, — miket azonban értékesíteni nem 
tudunk.

A csoport-ültetésnél, csak 230 csoport felkere
sése — pótlása — válik szükségessé s ami 
fő, egy-egy csoportnak egy pár kapa- vagy fejsze
vágással már tért nyithatok s ha gondom van 
arra, hogy ültetett csoportfáink mind távolabbra 
nyújtva oldalágaikat,, egyszer csak, összefogóz- 
kodnak s csak annak a fának adnak életet az 
erdőben, amelyik elég erős volt, hogy velük 
szemben a küzdelmet állja. Ezt a küzdelmet 
pedig sem a gyomfák, sem a sarjak nem so- 
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káig állják, amely fák mégis kiállják, azok aztán 
érdemes tagjai is maradnak az erdőnek.

A csoport-ültetés gyakorlatilag a következő 
módon hajtatott végre:

Minden munkás maga végzi a fészekcsiná- 
lást és az ültetést is, tehát erős írtó-kapa s 
a csemeték részére nyakba akasztható zsák 
vagy tarisznya képezik felszerelését. Kap ezen
kívül egy 2'5 méter hosszú pálcát a kezébe. A 
szárnyon levő előmunkáshoz úgy igazodnak, 
hogy pálcájukat egymás felé nyújtva, mindig 
az ellenkező szárny felé engednek. Előre hala
dásukban a pálcát vízszintesen tartva, két pálca
hosszal mennek előre. így körülbelől egyenletes 
elosztásba kerülnek a csoportok, bár a csoport 
helyének alkalmas megválasztására a munkás 
még külön ■ is kioktatandó. A kiválasztott helyen 
a munkás a gyomot mintegy két méter átmé
rőjű területen írtóval kivagdalja, a gyepet fel- 
hántja s az így kitisztított területen egymástól 
0’8—10 méter távolságban 4 fészket (3—5 
elegendő) készít, mint a rajz mutatja:

c - - csemete.
f = fészek.
T a közös gyomtól 

tisztított terület.

Természetes, hogy előbb a felső csemetét 
kell elültetni, hogy le ne tapossa ültetését. Az 
egyes fészkeket a csoport helyén belül épúgy 
kell gondosan elkészíteni s a csemetéket elül
tetni, mint a megszokott ültetésnél.

Ilyen módon és minden 15 munkásra egy 
munkafelügyelőt számítva, átlagosan egy napszá
mos elültetett naponkint 40 csoportba 160 cse
metét, tehát egy kát. hold beültetése került 6 
napszámba.

Az előnyök a következők: Négy csemete a 
gyomtól megtisztogatott közös területre lesz el
ültetve, tehát az első évi gaz és hónyomás esete 
majdnem kizártnak tekinthető. Ezenkívül ez a 
kitisztított 2 méter átmérőjű terület még két év 
múlva is könnyen felismerhető és fellelhető lesz, 
mikor is a kiveszett csemeték pótlását s egy

úttal csemetéink megkapálását minden nagyobb 
költség nélkül elvégeztethetjük.

Ismét 2—3 év múlva jön meg a fejszével 
való felszabadítás ideje, amit ha még egyszer 
ismételünk, erdősítésünk teljes sikere bizto
sítva van.

A felszabadítás költségeivel még nem szol
gálhatok, de éppen ez itt a fő, hogy a pótlási 
és felszabadítási munkálatok is — bár ismé
telten végeztessenek is — nem okoznak túl- 
nagy költséget s így kezünkben lehet erdősíté
sünk teljes sikerének a biztosítása, ami más 
ültetési módozatnál csak nagy erőpazafiás és 
sok költség árán érhető el.

A csoportok egymástól! távola, a csemeték 
száma természetesen variálható, ha azonban a 
ritka ültetés olcsósága mellett a sűrű ültetés 
gyors záródását (legalább csoportonkint) együtt 
akarjuk elérni, akkor ezt az általam már meg
kísértett csoportos beosztást minden szaktársam
nak ajánlhatom.

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos.

Tereppontjainknak az álláspontokra viszonyított magas
ságát, á következő egyszerű grafikus eljárással állapít
hatjuk meg.

Az ÄÖ egyenesre nagyobb léptékarányban felhordjuk 
k állandót és a kapott 0 pontban merőlegest állítva, 
felmérjük rá Yi vagy Ya értékét, aszerint amint 
pontunk magasságát az Ai vagy pedig az Az pontra 
vonatkoztatva akarjuk meghatározni. Az ÄÖ egyenesre 
térképünk léptékében felrakva ÄJP, illetve a2P távolságot, 
(P) pontban merőlegest emelünk; ezen merőleges és az 
Äp’ egyenes meghosszabbításának P metszéspontja adja 
meg a keresett magasságot, melyet számértékben is 
meghatározhatunk olyanképpen, hogy a (P)P távolságot 
körzőbe fogva, térképünk léptékén leolvassuk annak 
hosszát.

A fentebbiekben vázolt eljárás a fotogrammétria gyakor
lati módszere, grafikus térképrekonstruálással együtt.

Ezen eljárás, tnelyet itt csak az elmélet teljessége 
kedvéért Írtam le, az idők folyamán természetesen nagy 
változást, módosításokat szenvedett.

Gyakorlati mérésünk változatai, a különféle műszerek és 
módszerek alkalmazása szerint, röviden az alábbiakban 
csoportosíthatók:

1. Mérés fotogramméterrel. Ezen műszer szögmérésre 
berendezve nincs és azért az álláspontok és egy, a hasi- 
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nosítható mezőben fekvő iránypont már előző mérés által 
kell, hogy adva legyen. Az iránypont xi és X2 rend
szálai szolgálnak az optikai tengelyek lerajzolására.

2. Mérés fototeodolittal. Az alapvonal hossza és iránya, 
továbbá az alapvonal és a tengelyek által bezárt ai és 
az szögek a fényképfelvétellel egyidejűleg lesznek meg
határozva, magával a fototeodolittal.

3. A kompasszal ellátott műszeréknél hasonló eljárást 
követünk. A számítások egyszerűsítése kedvéért, műsze
rünk optikai tengelyét az ai — 180° — ® 5 90° vagy 
az ai == 02 = 90° értékű csapásszögre állítjuk be.

4. Ha rendszálmérésünket sztereoszkópikus úton hajt
juk végre, a műszertengelyeket az alapvonalra merőle
gesen kell beállítanunk. Itt ugyancsak az ai = 0:2 = 90° 
szögértékkel dolgozunk.

Ezen mérési módok részletes tárgyalása előtt szüksé
gesnek találom leírni a használt műszereket és amennyi
ben azok időnként kiigazításra szorulnak, azok vízsgá- 
lását és kiigazítását is.

IV. Fotogrammétriai műszerek.
1. A műszerek szerkezeti elemei.

Mielőtt az egyes műszertipusokat ismertetném, azokat 
a szerkezeti elemekét veszem sorra, amelyek nagyrészt 
minden fotogrammétriai műszeren feltalálhatok, többé- 
kevésbé eltérő alakban.

a) Első sorban a fotogrammétriai műszer legfontosabb 
és leglényegesebb alkatrészét, a fényképező készüléket 
kell megemlítenem. Ez lényegileg nem más, mint 
egy közönséges fotokamera, mely a felállításra 
szolgáló állványon, továbbá a beszintezésre való 
alépítményen és libellákon kívül, egy sötét kamará
ból, objektivből, irányzó keretből és a fényérzékeny 
lemezt vagy lemezeket tartalmazó kasettából áll.

Ami készülékünk objektivlencséjét illeti, arra 
nézve a következőket kell megjegyeznünk:

Objektivünk mértani pontossággal, élesen kell 
hogy rajzoljon. Nem szabad tehát oly lencséket, il
letve lencsekombinációt alkalmaznunk, amelyek a 
szélek felé torzítanak. így pl. interieur vagy portrait 
felvételre szánt lencséket semmi szín alatt sem 
lehet használnunk. Fotogrammetrikus mérésekre
igen alkalmasak a Zeiss-féle Protar, Doppel-Protar, 
Tessar elnevezésű objektivek.

Miután a felvett fénykép mérésekre csak állandó kép
távolság mellett alkalmas, a kép élességét nem az ob
jektiv elmozdításával, hanem csakis a diafrágma nyílás 
nagyságának megváltoztatásával érjük el.

Az objektiv a függőleges irányban elmozdítható az 
u. n. objektivszánkó segítségével, aminek célja az, h'ogy 
erősen tagolt terepen a lemez síkját jobban kihasználhassuk.

Pneumatikus vagy rúgózsinóros objektivzár, esetleg 
a képtávolság csekély értékű megváltoztatására és ezen 
érték elolvasására szolgáló berendezés egészítik ki az 
objektív felszerelését.

A fotografáló készülék hátoldalán van az u. n. irányzó
keret, amely az objektiv optikai középpontján átvonuló 
vízszintes és a kép síkjára merőleges, függőleges síkok
nak a kép síkjával való metszésvonalait állandósítja, ami 
fonálkereszt, vagy az irányzókeret szélébe vágott vagy 
fúrt irányzójegyek alkalmazásával érhető el.

A lemeztartó kasetta úgy van szerkesztve, hogy a 
lemez, az exponálás pillanatában a fent leirt irányzó
kerethez lesz odaszorítva, ami excentrikus emeltyű vagy 
pedig rugók segítségével történik. Ezen berendezés a 
legtöbb műszeren más és más.

b) Vízszintes szögek mérésére a fotogrammétriai mű
szerek limbuskörrel vagy kompasszal lehetnek felszerelve. 
Ezek berendezése teljesen ólyan, mint a közönséges 
szögmérő műszereké, azért ezeket illetőleg csak utalok 
valamely geodéziai szakmunkára, ahol ezek részletes le
írása megtalálható.

c) A magassági szögek meghatározása ugyancsak a 
geodéziából ismert módon történik. Meg kell itt azonban 
említenem a magassági szögek indirekt mérését is.

Ezen módszer azoknál a műszereknél (Starke-Kam- 
merer féle, fototeodolit) nyer alkalmazást, ahol a távcső 
a fotografáló kamerában van elhelyezve oly módon, 
hogy a távcső tárgylencséje maga a készülék objektivje, 
a szemlencse pedig a készülék hátlapjára erősíthető 
homályos lemezre van szerelve. Ezen távcső mellett 
magassági kör nincs és azért a magassági szöget in
direkt úton (4. kép) határozzuk meg.

A magassági szög valódi értéke :
C = C’ + A C’

Miután tg C = tg (C’ + A C’) = tg C’ + y

tg C’ —- ~, ahol 1 az objektivszánka mellé erősített lépték
leolvasási adata. Továbbá:

—5-7=7 - 5—• —, mert ábránk hasonló háromszögeiből: cos2 C k t
m 1 J m 1 , le

m - k vagy pedig: - - r Rt tg C

A mérhető magassági szög maximuma
1 max

k~tg C’ max
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A Starke és Kammerer cég theodolithjára nézve
1 max 70.oo és k = 212 tehát

tg C’ max = 0'33 és 
C’ max = + 18°16’

A valódi magassági szög maximális értéke pedig
« . 1 max eU max = C max + AC max= C max + —— — cos2 C k t

Bizonyos t távolságon túl már elhanyagolható ezen 
A C’ szög értéke; és pedig, ha A C’ megengedhető hibája 
1’, akkor

C = C’ 4- 1’ és a keresett t távolság pedig:
1 e cos2 C’

1 " k A C’

Legyenek adataink a következők:
e = 015 m, 1 = 1 max 7O-oo ’%», k 212 «fa, 
C’ max = 18°16’ és A C’ 1’, akkor az adatok be
helyettesítése után;

t = 102-59 m
Azaz 100 méteren túl C helyett C’ szög értéket is 

használhatjuk, amikor is

A magasságkülönbségek közvetlen meghatározása az 

rn = kifejezésből történik. Tekintve, hogy

t
e ~ 1000’ e

értéke számításunk egyszerűbbé tétele kedvéért elha
nyagolható és ekkor:

A m = - k
Adott esetben legyen k 212
jektivszánkó mellé állított lépték

, akkor A m - 0’000121 t

Magasságmérésünk hibája pedig :

t

A 1 pedig az ob- 
leolvasási határa 0’05

Ha t = 100 m, A’ m = 0'012' méter, ami tachy- 
metrikus felvételnek nagyon is kielégítő.

d) Láttuk a vízszintes és magassági szögek mérésé
nek módját, még a távolság mérésével is meg kell ismer
kednünk, mert csak ezen háromféle mérési adat birto
kában vagyunk képesek magával a fotografikus műszer
rel alapvonalainkat és az esetleges segédvonalakat, úgy 
a vízszintes, mint a függőleges síkokban meghatározni.

A távolságok mérése direkt úton : lánccal, szalaggal, 
léccel stb.-vei és indirekte optikai vagy mechanikai tá
volságméréssel történik. És pedig alkalmazhatjuk a 
Reichenbach, Porro, Tichy stb.-féle módszereket.

Jelen közleményemben csak egy indirekt távolság
mérési mód leírását adom és pedig azért, mert az úgy
szólván kizárólag fotogrammétriai célokra lesz használva. 
Ezen mód pontosság tekintetében a logarithmikus tá

volságméréssel egyenrangú. Ez a Pulfrich-féle mikro
métercsavaros távolságmérés. Műszerünk alhidádájának 
mikrométercsavara beosztott mérődobbal (M) bir (5. kép),

ami lehetővé teszi, hogy az Aéi pontban felállított víz
szintes fekvésű és az a, A2 irányra merőleges céltáblás 
lécnek először bal, majd jobb céltábláját megirányozva, 
az alhidáda elmozdulásának megfelelő Oi és O2 le
olvasást végezhessük.

Ha mikrométercsavarunk érintési pontjának távolsága 
az alhidádatengelytől (r), továbbá a céltáblák fix távol
sága (1) ismeretesek,, akkor a tv vízszintes távolságot a 
tv : 1 — :T : (O2 —Oi) arányból meghatározhatjuk: 

tv=-l^_
O2—Oi

Látnivaló, hogy módszerünk nagy előnye az, hogy a 
vízszintes távolságot közvetlen adja.

A Pulfrich-féle távolságmérő mikrométercsavar menet
magassága 1 ”^n, a mérődob 100 részre van beosztva, 
tehát a leolvasás határa 0’01 a becslésé pedig
0-001 «jU, r értéke 100 «5^.

Maga a távolságmérő léc egy 1 m. hosszú fémcsőből 
áll, melyben 1 — 1 fémcső van kihúzhatóan elhelyezve, 
úgy, hogy a mérőrúd fix hossza kihúzott állapotban 3 m. 
Ezen fémrúd hossztengelyére merőlegesen távcső van 
szerelve, hogy azzal a mérőrúd kívánt állását meg^ 
adhassuk. A céltáblákat élesperemü tárcsák helyettesítik, 
melyeknek síkja a mérőrúd hossztengelyére merőleges, 
tv , lr _ képletünkbe az 1 - 3000 ’C és r = 100

, O2—Oi
adatokat behelyezve:

tv _ 300-000 
O2—Oi

'A tv
A mérés pontossága — = + 0'001

2. Műszertipusok leírása.

Fotogrammétriai műszereink két csoportban tárgyal
hatok, aszerint amint szögmérésre be vannak rendezve, 
illetve nincsenek.

Azokat az egyszerűbb készülékeket, amelyek csak a 
fényképek felvételére, de nem egyúttal az alap és 
segédvonalak bemérésére szolgálnak, fotogramméterek- 
nek nevezzük.
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Ilyen műszer az egyszerű fotogr?imméter. (6. kép.) 
Szerkezetrészei: 
K a fényképező 
kamera, 0 az 
objektiv, mely az 
objektivszánkóra 
van erősítve és 
azzal együtt M 
fogaskerék és F 
fogasrúd segítsé
gével mozgatható 
fel és alá. Készü
lékünk beszinte- 
zésére szolgál a 
kötő- és mikro
métercsavarral 

felszerelt alépít
mény (A) és az LL libellák, mélyek egyike a képsíkkal, 
másika az objektiv optikai tengelyével párhuzamos fek
vésű. Végül felemlítendő a C kasetta, melyben a fény
érzékeny lemezek vannak.

A készülék vizsgálása és kiigazítása a fototeodolitnál 
leirt módon történik. Ha csekélyebb pontossággal is 
megelégszünk, kiigazításánál a „Fényképezés az erdő
mérés szolgálatában“ című munkámban leírt eljárást kö
vethetjük.

A műszertipusok ugyanezen csoportjába tartozik a 
Hübl-féle panoráma-fotogramméter. Munkám szűk kere
tén belül ezen, csak katonai célokra használt műszer 
leírására nem terjeszkedhetem ki, hanem csak utalok 
Hübl bárónak „Die photogrammetrische Terrainauf
nahme“ című közleményére.

Fotogram metrikus műszereink második csoportjába tar- 
. toznak a szögmérésre is berendezett készülékek, amelyek 
az alapvonalak bemérésére is használhatók. Ezen mű
szerek rendesen távolság mérésére is be vannak ren
dezve, úgy, hogy a fényképezéstől eltekintve^ mint tachy- 
meterek is alkalmazhatók.

Műszereink a kellő pontosságú megirányzás céljából 
természetesen távcsővel is fel vannak szerelve. Rend
szeres tárgyalás kedvéért, mi a távcsövek elhelyezése 
szerint csoportosíthatjuk műszereinket. Megkülönböztetünk 
külpontos és központos irányzótengellyel ellátott táv
csöveket.

A műszerek azon csoportja, mely külpontos távcsővel 
van felszerelve, ma már mint idejöket múlt műszerek, 
teljesen kimentek a használatból és ezidőszerint csakis 
központos távcsővel ellátott műszerek nyernek alkalmazást.

Az újabb műszerek kizárólag központos elhelyezésű 
távcsővel bírnak. A távcső irányzósíkja vagy áthalad az 
objektiv középpontján, vagy pedig, amint azt a ste- 
reoszkopikus rendszálmérésre alapított műszereknél lát
hatjuk, párhuzamos a képsíkkal.

Az előbbi rendszerű műszerek közül a Starke- és Kam- 
merer-féle és a dr. Schell-féle fototeodolitokat fogom 

ismertetni. Az utóbbiak közül a fotogrammetriai műszerek 
legtökéletesebbjét, a Pulfrich-féle stereofototeodolitot emlí
tem meg.

(Folytatjuk.)

Túlzások.
Márton Sándornak a M. E. 8. számában megjelent 

cikkében olvasom a következőket: „És miért nem haladt 
az erdészet: mert zárkózott volt és sok tagja, mint túlzó
erdész kicsinyeskedő lett“; továbbá: „Nem tagadhatja 
senki sem, hogy minderősebben nyilvánul az erdészettel 
szemben bizonyos ellenszenv. Ennek kell, hogy oka 
legyen. Az ok szerintem az erdészetnek elzárkózó, min
dent saját szempontjából ítélő, egy helyzetben maradó 
fellépése“.

Ha ez nem üres vád, akkor nem lehet e kijelentése
ken könnyedén átsiklani, hanem erkölcsi kötelességünk, 
hogy e betegségünk gyógykezeléséhez lássunk, mielőtt a 
tizenkettedik óra ütött volna. És hogy ez nem üres vád, 
a füzérből egy rózsával én is igazolni óhajtom.

Az 1898. évi XIX. t-c. 1. §-ának d) pontja értelmé
ben az állam kezelésébe adandók át a volt úrbéreseknek 
vétel, csere, ajándékozás útján, vagy más jogcímen 
birtokába jutott közösen kezelt erdők, amennyiben az 
1879. évi XXXI. t.-c. 2. vagy 4. §-ának hatálya alá esnek.

A törvény ezen rendelkezéséből kifolyólag oly gyakor
lati szokás kezd meghonosodni, hogy mindazon erdőt, 
amely az 1879. évi XXXI. t.-c. 2. vagy 4. §-ának hatálya 
alá esik, állami kezelésbe veszik, ha birtokosainak túl
nyomó része egyszersmind az úrbéri rendezés alkalmá
ból er^ő- vagy legelőilletőség fejében a volt úrbéresek 
tulajdonába átment erdőbirtokosai között is szerepel.

Boncoljuk ezt jogi szempontból.
Az úrbéres viszonyt az 1848. évi törvények megszün

tetvén, az azt követő időben, tehát jelenleg is, minden 
állampolgár •— mint szabad ember — szabadon köthet 
ügyletet és társulhat ily ügyletek lebonyolításánál polgár
társaival, s az, hogy atyja vagy nagy atyja úrbéres, illetve 
jobbágy volt-e, vagy nemes ember, hogy birtoka jobbágyé 
volt-e vágy szabad birtok, az ügyletek kötésénél tekin
tetbe többé nem jöhet. Az 1898. évi XIX. t.-c. 1. §-ának 
d) pontja sem korlátozza a birtokosokat más irányban, 
mint abban, hogy a volt úrbéreseknek, azaz a birtoko
sok azon összeségének, — amely az 1. §. b) pontja értel
mében az úrbéri rendezés alkalmával erdő, vagy az
1. §. c) pontja szerint legelőilletőség fejében átment 
területek birtokosa — más jogcímen birtokában jutott s 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 2. vagy 4. §-ának hatálya alá 
eső területe állami kezelésbe adandó. Itt ugyanazon 
birtokosok más kötelékben szerzett területéről szó nincs.

Hogy ezt másként értelmezni nem lehet, kiviláglik az 
ingadozó gyakorlatból is, amely szerint a több birtokos 
által bármely úton szerzett s közösen használt erdőt csak 
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akkor veszik állami kezelésbe, ha birtokosainak túlnyomó 
része az úrbéri erdő vagy legelőilletőségben is részes.

Ha a törvénynek ez célja lett volna, akkor első sorban 
a túlnyomó szó magyarázata is benfoglaltatnék, mert a 
túlnyomóság a fejenkinti számra is, a területarányra is 
vonatkozhatik. A gyakorlatban tehát a túlnyomó kifeje
zést többféleképpen kezdik magyarázni. Az egyik azt 
tartja, hogy ahoz, vagy a fejenkinti vagy a terület arány
szerinti határozott többség szükséges, mindkettőnek a 
hatása egyenlő; ha mindkét többség megvan, annál 
hatásosabb. A másik azt tartja, hogy nem is kell túl
nyomó rész, csak sok legyen az azonos birtokos. (Néha 
a kettő, sőt az egy is sok).

Másodsorban meghatározta volna a törvény azt is, > 
hogy a birtokosok mely minimális fejenkinti száma mel
lett kell a területet az állam kezelésébe adni. Kérdeztem 
azt, hogy ha ketten vesznek, vagy örökölnek együtt 
erdőt, az egyik, vagy mindketten jogosultak az úrbéri 
erdőilletőségben is, — erdejök állami kezelésbe veendő-e? 
A rövid felelet az, hogy nem. Hányán legyenek tehát ? 
Sokan.

Határozott választ nem kapván, végre kitaláltam, hogy 
belső és külső érzelmek — -mondjuk a tyúkszem — 
diktálja azt, hogy mikor kell a területet állami kezelésbe 
venni s mikor nem. Ebből kifolyólag úgy sejtem, hogy ha 
például a közös birtokosok között ügyvéd is van, körül
tekintéssel, s ha neves ügyvéd, óvatossággal kell eljárni.

A törvény ily értelmezése erőszakolt és intenciójával 
ellenkezik.

A törvény határozottan csak a volt úrbéres birtokosság, 
mint ilyen testületnek birtokába jutott területekről ren
delkezik, s egyes tagjai egyéb birtoklási viszonyairól 
említést nem tesz.

Volt úrbéresek tulajdonába átment birtokként csak 
az tekinthető, amelyet a volt úrbéresek — mint ilyen 
testület — bármily úton szerzett, avagy ahoz bár
mily úton jutott.

Nos talán valamely nemes cél késztette intéző szak
társainkat a törvény ily ferde értelmezésére? Minden
esetre keblünkben élő hő vágyunk, hogy az erdők okta
lan irtásának minden adott úton és módon gátat vessünk, 
volt tettük főrugója s erre csak egy gyógyszert tartanak 
alkalmasnak: „az állami kezelést". Pedig az sem válik 
be mindig.

Miután az 'említett birtokossági testületek birtokába 
jutott területek feloszthatok s ezen egyénenkinti felosztás 
ellen akadályt gördíteni nem lehet, az állami kezelésbe 
vételt a terület egyénenkinti felosztása, ezt a terület 

, irtása követi.
Mily könnyű volt eddigelé az egy birtoktestet képező 

erdőt ellenőrizni; tessék most a parcellák tömkelegén 
végig haladni és feltétlen s nemfeltétlen erdőtalaju rész
leteket megjelölni.

A gyakorlat bizonyítja, hogy ilyen feldarabolt terület 
már elveszett az erdészetre nézve. 

így fest a tény papíron, de vegyünk gyakorlati esetet 
is elé.

N. községből küldöttség jelenik meg a >m. kir. járási 
erdőgondnokságnál s a maguk módja szerint előadják, 
hogy a községi határban Z. földbirtokos részletenkint 
eladja erdejét is. Szükségük lenné vagy 100 hold erdőre. 
Az ár is elég jutányos. Jobb módú gazdák vagy harmincán 
negyvenen összeállnának s a kitől hogyan télik, hozzá
járulna átvételhez.

A vételbe azonban csak úgy mennek bele, ha a terü
let állami kezelésbe nem kerül, mert az nagyon szapo
rítja a kiadásokat.

Az erdőgondnok örömmel üdvözli életrevaló tervüket 
s megmagyarázza nekik, hogy amennyiben nenj a volt 
úrbéresek testületé veszi meg a területet, az nem is 
kerül állami kezelésbe. De figyelmezteti őket, hogy a 
mezőgazdasági használatra nem alkalmas területek állan
dóan erdőként- lesznek fentartandók.

„Kérem, nekünk erdőre van szükségünk s az irtás 
eszünk ágában sincs."

Kölcsönös örvendezéssel elválnak.
A vásár megtörténik.
A jegyző az új gyermeknek nevet keresvén, X féle 

közbirtokosságnak kereszteli el.
A hatóságnak tudomására jut, hogy N. község határá 

bán közbirtokosság van. Kezdődik a kérdezősködés. 
Hiába írja az erdőgondnokság, hogy az nem közbirtokos
ság ; ezt bebizonyítani ugyan sikerül, de az illetékesek 
minden áron meg akarják a területet az utókor részére 
erdőként menteni s arra csak az állami kezelésbe vétel 
alkalmas. Keressünk tehát módot!

Megvan! . Szinte látni vélem magasztos arcát. A bir
tokosok túlnyomó része részese az úrbéri erdőilletőség
nek is, tehát a'terület állami kezelésbe veendő. (Mert 
ha a fejed fáj, kösd be a térded.)

A viszontlátás már nem oly örvendetes a vevők cso
portja és az erdőgondnok között.

Áldások hullanak ártatlan fejére s szorult helyzetében 
mit tegyen, ellenorvosságul: az egyénenkinti felosztást 
ajánlja, hogy becsületét legalább részben megmentse. 
Mert itt hiába minden felebbezés, ezen egyoldalú fel
fogásból eredő lépés egyedüli szere a parcellázás, mely 
lehetővé teszi azt, hogy a féltett területünk az egyéni 
kapzsiság martaléka legyen.

Vajhá gondoskodott volna törvényünk arról is, hogy 
az állarpi kezelésbe vétel ellen beadott panaszok legfelső 
fóruma a közig, bíróság legyen. ..
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Szatmár vármegye erdőgazdaságának 
leírása.

A vármegyei gazdasági egyesület 50 éves jubileuma alkalmából. 
Összeállította: Ferentzy Lajos, debreceni kir. alerdőfelügyelő.

(Befejező közlemény.) >

A gróf Hadik-Barkóczy Endre hitbizományi erdeje.
Fekszik a vármegye fehérgyarmati járásához tartozó 

Turricse, Jánk, Majtics és Darnó községek, továbbá az 
avasi járáshoz tartozó Avasujfalu és Vámfalu községek 
határaiban.

Területe 1583'8 kát. hold.
Ebből erdősült 1577'4 k. hold, egyéb termékeny T0 

kát. hold, terméketlen 5'4 k. hold.
A Turricse, Jánk, Majtics és Darnó községek határai

ban elterülő 1089'2 kát. hold nem feltétlen erdőtalajon, 
az avasfalui és vámfalui 488'2 kát. hold feltétlen erdő
talajon áll.

Az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-a alapján mint hit
bizományi erdő, rendszeres erdőgazdasági terv szerint 
kezeltetik.

1. A Turricse község határában fekvő 456'3 kát. hold 
tölgyes erdőben, — amelyhez 10 kát. hold belsőség és 
5'4 k. hold'terméketlen terület is tartozik — az 1893. 
évi 65,259. F. M. sz. rendelettel jóváhagyott rendszeres 
erdőgazdasági terv szerint 40 éves vágásforduló mellett 
az 1903—1912. évig terjedő második fordulószakban 
gyakorolható.

2. A Jánk, Majtis és .Darnó községek határaiban 
fekvő 437'6 kát. hold kiterjedésű kocsános tölgyes gazda
sági osztályban az 1904. évi 112,929. F. M. sz. rende
lettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági terv szerint 
— az 1903—1912. évig terjedő félfordulószakban 80 éves 
vágásforduló mellett gyakorolható.

3. Az Avasujfalu község határában lévő 486'6 k. hold 
kiterjedésű bükkös gazdasági osztályban az — 1908. évi 
96,069. F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres 
erdőgazdasági terv szerint az 1908—1917. évig terjedő 
első fordulószakban 40 éves átmeneti vágásforduló alapul 
vétele mellett gyakorolható.

4. A Vámfalu község határában fekvő 1'6 k. hold ki
terjedésű bükkös gazdasági osztályban — tekintettel a 
csekély területre — az 1892. évi 45,728. F. M. számú 
rendelettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági terv értel
mében mindennemű használat szünetel.

A báró Haynau Klotild hitbizományi erdeje.
Fekszik a vármegye csengeri járásához tartozó Nagy- 

géc község, továbbá a fehérgyarmati járásban lévő Kis
szekeres és az avasi járáshoz csatolt Újfalu községek 
határaiban.

Területe 547'4 k. hold.
Ebből erdősült 493'7 k. hold, egyéb termékeny 14'6 

k. hold, terméketlen 39T kath. hold.
A Nagygéc község határában elterülő 198T k. hold és 

a Kisszekeres község határában fekvő 283'7 k. hold nem 
feltétlen erdőtalajon, az avasujfalui 119 k. hold feltétlen 
erdőtalajon áll.

Az 1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-a alapján mint hit
bizományi erdő, rendszerint erdőgazdasági terv szerint 
kezeltetik.

Állami kezelésben lévén, a kezelést a szatmárnémetii 
m. kir. járási erdőgondnokság végzi, az őrzést szakvizs
gázott erdőőrök tejesitik.

1. A Nagygéc község határában fekvő 198'1 k. hold 
tölgy Sarjerdőben, — amelyhez 14'6 hold legelő és 7'1 
k. hold terméketlen terület is tartozik, — az 1897. évi 
53,014. F. M. számú rendelettel jóváhagyott rendszeres 
erdőgazdasági terv szerint 40 éves vágásforduló mellett 
az 1905—1914. évig terjedő második fordulószak alatt 
gyakorolható:

Főhaszndlat'. tarvágás, útján évente 4'95 k. hold terü
leten 390 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználatok nem terveztetnek.
Mellékhasználatképpen a legeltetés évente átlag 128'65 

k. hold területen.
Erdősítés teljesítendő 49'5 k. hold 10 évi vágástérnek 

természetes úton esetleg fel nem újuló hézagain tölgy
ültetéssel.

2. A Kisszekeres község határában lévő 283'7 k. hold 
tölgy sarjerdőben, — amelyhez 31 ‘2 k. hold terméketlen 
terület is tartozik, — az 1897. évi 53,312 F. M. számú 
rendelettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági terv sze
rint 40 éves vágásforduló mellett az 1905—1914. évig 
terjedő második fordulószak alatt gyakorolható:

Föhasználat: tarvágás útján évente 7'09 k. holdon 
1224 m3-re becsült fatömeggel.

Előhasználatok nem terveztetnek.
Mellékhasználatképpen a legeltetés 5 évi elő-és 15 

évi utótilalom mellett évente átlag 130'49 k. hold területen.
Erdősítés foganatosítandó a 70'9 k. hold 10 évi 

vágástérnek természetes úton esetleg fel nem újuló 
hézagain tölgyültetéssel.

3. Az Avasujfalu község határában fekvő 11'9 k. hóid 
bükkös szálerdőben, — amelyhez 0'8 k. hold terméketlen 
terület is tartozik, — az 1896. évi 77,923. F. M. számú 
rendelettel jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági terv 
szerint 80 éves vágásforduló alapul vétele mellett az 
1906—1915. évig terjedő második fordulószakban kihasz
nálható lenne az előző 10 évi megtakarítással 1'49 k. 
hold terület tarvágás útján.

Tekintettel azonban a vágástér csekély területére, a 
főhasználat szünetel.

Mellékhasználatképpen a legeltetés szabadon gyako-. 
rolható az egész területen.

A gróf Károlyi Gyuláné szül, gróf Károlyi Melinda 
erdöbirtoka.

hz erdőbirtok magántulajdont képezvén, csak annyi
ban tartozik az erdőtörvény rendelkezése alá, hogy a
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8060’5 k. hold feltétlen erdőtalajon álló erdő állandóan 
erdőképpen fentartandó és ha időközben részben vagy 
egészben levágatik, a legeltetés ellen azonnal tilalmazandó 
és a vágástól számítandó 6 év alatt legkésőbb termé
szetes vagy mesterséges úton felújítandó.

Az uradalmat a bélteki és sándorfalui kegyúri tem
plomok s plébániák fentartásának szolgalma terheli.

Gazdasági terv nélkül kezeltetik.
Az erdőbirtok 100—360 méter tengerszín feletti magas

ságban fekszik. A csapadék elég bő, kivéve á nyáH 
hónapokat, amikor gyakran nagy szárazság szokott lenni’ 
Uralkodó szélirány az északnyugati. Veszélyes szél az 
északi, amely a gyakori zivatarok alkalmával néha 
kárt tesz.

Az éghajlat enyhének mondható, de késői fagyok gya
kori károkat okoznak.

A vadállomány sokat szenved ugyan a vízhiány miatt 
és ennek enyhítésére sok helyen vízfogók is lettek ké
szítve, mindazonáltal gyarapodik a kellő gondozás és 
etetés mellett.

A káros vadak pusztítására (róka, vadmacska és nyesi) 
— magas lődíjak fizetése folytán — nagy gond lesz 
fordítva.

Előforduló vadak: szarvas, őz, nyúl, erdei szalonka és 
sertevad.

Meghonosítás céljából nagyobb számú szarvastehén és 
borjú lett az uradalom területén kibocsátva. Ez sikerrel 
is járt, mert jelenleg állandóan 25—30 darab a szarvas
állomány.

A vadászatot a birtokps magának tartja fenn, de a vad
állomány kímélése céljából még nem gyakorolja.

A gróf Károlyi Gyula erdöbirtoka.

A vármegye nagykárolyi járásában lévő Vállaj község 
határában fekszik.

Gróf Károlyi Sándor szerzeménye a 17-ik században.
Területe 1700 kát. hold, amelyből 700 kát. holdnyi 

részlet feltétlen erdőtalajt képezvén, állandóan erdőként 
fentartandó.

Talaja homok, amely nagyrészben fűvel és lombalom
mal van fedve.

Ezen dombos erdőben a csapadék általában kevés.
Az éghajlat enyhe és káros fagyok ritkán fordulnak elő.
Ezen magántulajdont képező tölgyes erdőben a hasz

nálatok 60 éves fordulónak megfelelőleg gyakoroltatnak, 
a felújulás természetes úton céloztatik s a hézagok tölgy
gyei, fenyővel és ákáccal lesznek pótolva.

A vadászatot a tulajdonos maga gyakorolja.

A gróf Károlyi Gyula örökösei erdöbirtoka.

K vármegye erdődi járásában levő Nántü, Rákosterebes 
és Felsőboldád községek határában fekszik.

Örökség útján jutott a mai tulajdonos birtokába.
összes területe 3319’6 k. hold, amelyből a nántüi és 

felsőboldádi összes erdők feltétlen erdőtalajon állván, 
állandóan erdőként fentartandók.

Fanemek: tölgy 90%, bükk 10%.
Éghajlata enyhe, késői fagyok azonban gyakran fordul

nak elő.
Jelenleg az uradalom erdei elég vadszegények.
Előfordul mint váltó1 vad a szarvas és vaddisznó, állan

dóan nyúl, róka, borz és nyest.
A vadászatot jelenleg az uradalom kezelőtisztje gya

korolja.

A gróf Pappenheim Siegfriedné szül. Károlyi Erzsébet 
grófnő erdöbirtoka.

A vármegye nagykárolyi járásában lévő Mezőfény köz
ség határában fekszik. Magánbirtokot képez. A birtokos 
atyjától, néhai gróf Károlyi Gyulától örökölte.

Területe 2814’1 k. hold. Egész terjedelmében nem fel
tétlen erdőtalajt képező homokon áll.'

Főfaneme a kocsános tölgy. Szórványosan előfordul a 
kőris, nyár és nyir.

Régibb idők erdőgazdaságára vonatkozó adatok isme
retlenek.

Az éghajlat enyhének mondható, bár a késői fagyok 
nagy károkat szoktak tenni s ez évben is tettek.

A fiatalabb 1—20 éves korosztályok túlnyomóan nagyobb 
területén vannak képviselve, a 21—60 éves átlagok alig 
felét foglalják el a területnek.

Az erdők kezelését a bujáki központi főerdész intézi a 
Mezőfényben lakó, erdőőri szakiskolát végzett fővadász 
útján. Az erdőőrzés és védelmet öt erdőőr teljesíti.

A vadászatot a tulajdonos maga gyakorolja.

A báró Vécsey László erdöbirtoka.
Fekszik jórészben a szatmári járásban lévő Sárközujlak 

község határában.
Területe 10,205 7 k. hold,-amelyből 472’8 k. hold fel

tétlen, 9732’9 k. hold pedig nem feltétlen erdőtalajt képez. 
Ebből tölgyerdő 5798 0 k. hold bükk és más lomberdő 
4407’7 k. hold.

Az erdőnek nagy része síkságon terül el és csak 500 
kát. holdnyi fekszik előhegységen. Úgy a régibb időre, 
mint a jelenre vonatkozó közelebbi adatok ezen magán
erdőre vonatkozólag nem állanak rendelkezésre.

Ezen magánuradalom kezelése általában mintaszerűnek 
mondható, mert az erdő minden tekintetben a legnagyobb 
gondozásban részesül. Az egész kezelésen meglátszik, 
hogy az nemcsak a különben nagyon szép jövedelem 
fokozására törekszik, hanem célja főképen az erdők fen
tartása és jókarba helyezése.

A vármegye területén lévő magánerdök állapota.
Összesen 48,188’2 k. hold feltétlen és 16,781’2 k. hold 

nem feltétlen erdőtalajon, azaz összesen 64,969’4 k. holdon 
állanak a már említett egyes nagyobb magánuradalmak 
beszámításával.
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Az erdőtörvény életbelépése óta ezek az erdők rend
szeresebb gondozásban és ápolásban részesülnek.

A nem feltétlen erdőtalajon állók nincsenek' veszély
nek kitéve, amennyiben más mívelési ágra való átalakítás 
esetén rendes mezőgazdasági mívelés alatt állanak.

A feltétlen erdőtalajon álló 48,188 2 k. hold területnek 
állandóan erdőként való fentartása fölött szigorúan őrködik 
a kir. eídőfelügyelőség. Letárolás esetén a legeltetési 
tilalom betartását ellenőrzi s gondoskodik a vágásterüle
teknek a törvényszabta határok közötti felújításáról is.

Nyugodt lelkiismerettel el lehet mondani, hogy a magán
erdők állapota a vármegyében kielégítő. Ha történnek is 
egyes mulasztások a birtokosok részéről, azok vagy saját 
jószántukból, vagy törvényes kényszer hatása alatt rend
szerint jóvá lesznek téve s általában minden birtokos 
igyekszik, hogy erdejét nem a törvény kényszerítő hatal
mával, hanem saját jól felfogott érdekénél fogva helyesen 
kezelje és jövedelmezővé tegye.

A vármegye összes erdeiben gyakorolható vadászatra 
vonatkozólag pontos adatok nem állanak rendelkezésre.

Általában véve a mezőgazdasági területekkel együtt 
gyakoroltatik az erdei vadászat is, részben a tulajdonosok 
által, részben bérlet utján.

A vadászati bérek az egész vármegye területén az 
általánosan csekély vadállományhoz mérten szintén cse
kélyeknek mondhatók.

Az előadottakban általánosságban ismertetve van a. vár
megyei erdők gazdasága és vadászata.

A rendelkezésre alig álló és az idő rövidsége folytán 
be nem szerezhető bővebb adatok hiányában teljes munka 
elkészíthető nem volt s ez a rövid vázlat csak tájékozta
tásul szolgálhat.

Meghívó Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete 1912. évi junius hó 17-én Miskolcon, a vár
megyeház termében, délelőtt 1Ö és Ya órakor megtartandó 
közgyűlésére, amelynek tárgysorozata : 1. Közgyűlés meg
nyitása. 2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének fel
olvasása és hitelesítése. 3. Titkári jelentés az egyesület 
működéséről. 4. Pénztárt vizsgáló bizottság és pénztáros 
jelentése. 5. Irodalmi pályázatok díjainak kiosztása. 6. A 
tavaszi széldöhtések tárgyalása. 7. Jövő közgyűlés helyé
nek megállapítása. 8. Indítványok. Közgyűlés után közös 
ebéd. Az elszállásolásra vonatkozó megkeresések és a 
közös ebéden való részvétel bejelentése a titkári hivatal
hoz Rimóca, ú. p. Rimabánya intézendők. Felsőtárkány, 
1912. május hó. Az elnökség.

Borsod - Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete pénztárába történt befizetések 

1912. év április havában.

Kelt Jolsván, 1912. május hó 1-én.

T
Befizetés

hó | ni
A befizető tag neve

|‘ évre
ősz
szege

K

■
L

3 I Bradofka Károly Garamszécs — | 1912. | 6
2 3 Neumann József Miskolc — | 1911—1912.) 12
3 3 Lányi Aladár Vereskő — — 1 1912. 1 6
4 3 Mányay Imre Buják — ~ ~~ I 6
5 3 Pakks László Murány . — — 1 6

6 Wolfrám Sándor Teplicské — i 6
7 13 Enyedy János Tótsó vár — — 6
8 15 Urbantsek Ignác Párád — — 1911. ' 6

9 15 Zemanek Adolf Kőkút — — 6
10 15 Faragó Béla Zalaegerszeg — 1 6
11 15 Farkas Pál Prokfalu — — '1911-1912. 12

121 1 » 15 Barger Guido Káposztafalu — 12
13 16 Nagy Sándor Egerbatka — 1911. 6
14 16 Wisnyovszky Ferenc Miskolc 1 1911-1912. 12
15 16 Hisnyay Heinzelmann > Aliréd

Gömörlice — — — — alapítv. |200
16 16 Lauko Sándor Besztercebánya 1912. 6
17 20 Jolsva r. t. város — — — 1911. 6
18 20 Fischl József Diósgyőr — — 6
19 20 Ormay Gyula Diósgyőr — — | 6
20 20 Hagen József Rimabrézó — | 12
21 20 Ferency Ede Párád - - — 1911—1912. 1 6
22 26 Szepesházy Kálmán Balogh — 1912. í 6

23 28 Glózer László Rimabrézó — I 6
24 30 Dobsina r. t. város — — 1911. 6

25 30 | Bayer Róbert Gyöngyös — 1910-1911. 1 12
Összesen ! 380

Szénássy Béla,

Fogolyállományunk és a száraz időjárás.
Irta. Gyulai Károly.

II.

A költés .fárasztó munkálatával elvesződő fogolyanya, 
még ha vízellátásáról, valamiképp gondoskodni is i ké
pes, állandóan száraz jellegű időjárás esetén nemcsak 
az ezzel velejáró, hőség, hanem a költés míveletével 
együtt járó belső forróság, lázas állapot gyötrelmeitől - is 
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sokat szenved, még pedig annál többet, minél szárazabb 
és forróbb napok idején kénytelen a kiköltés munkájával 
elvesződni. Alig találunk szárnyasaink sorában kitartóbb 
költőt a fogolynál, amely így a költés munkáját csakis 
abban a végső esetben fogja abbahagyni, ha már maga 
végleg kimerül; nem szólva persze arról az esetről, 
amidőn félreeső ' helyéről valami körülmény elzavarja. 
Az állandóan perzselő, száraz jellegű időjárás, ha közben 
a jótékony eső meg nem jön, előbb-utóbb a legkitartóbb 
fogolyanyát is olyannyira kimeríti, elerőtleníti, hogy fész
két kénytelen végül odahagyni, minek következménye a 
jövő fogolyidény állományának megcsappanása, ami leg
közvetlenebbül' a vadászt is legérzékenyebben fogja súj
tani. Egyetlen esetben segíthetne az ebbeli veszedelme
ken maga a fogolyanya, ha egyéb szárnyasféléhez ha
sonlatosan, a költés munkája közben időnként fürdőt 
venne. Az ily úton átnedvesedett tollazat úgy a fogoly 
testének, mint a, tojások csírázásának előnyére válna. 
Csakhogy a fogoly, természetszabta tulajdonságainál fogva, 
a fürdőzés módszeréhez aligha fordul; legalább a foglyok 
életét behatóan megfigyelő természetbúvárok sorából egyet 
se tudunk, aki ez irányban fürdőző foglyokról említést 
tenne. Különben is a tartós jellegű száraz, meleg idő
járás erre alkalmat' is alig nyújt a fogolynak.

A huzamosabb időn át eltartó száraz, forró -időjárás 
mindenkép károsan befolyásolja végül a csírázás és csira- 
kifejlés rendes -folyamatát a tojásokban, úgy, hogy bekö
vetkezik az az eset, hogy a csira életképessége meg
szűnik s így a tojásból soha csibe nem válik A fogoly
anya, ha ez az állapot az összes tojásoknál bekövetke
zett, természetes ösztönénél fogva, abba fogja hagyni a 
költés további munkálatát s eltávozik a kihalt tojások 
mellől. A nap heve s az esőhiány okozta tartós száraz
ság voltak ez esetben a csírázás folyamatának meg- 
akasztói, megsemmisítői és kényszerítették így a fogoly
anyát is arra, hogy helyes érzékével az eredménytelenné 
vált további fárasztó költési munkálatot végleg abbahagyja.

Természetes fejlődési folyamata során a fogolytojás 
sem nélkülözhet bizonyos fokú és mennyiségű nedves
séget. Ha ez a nedvesség a költés tartama alatt a tojások 
csirái részére nem biztosítható, az eredménytelenség nyil
vánvalóan bekövetkezik. A száraz, forró levegő, valóság
gal elnyomja a csirák életképességét s elöli végül a csi
rák életfolyamatát is. A tojáshéj pórusai száraz, forró’ 
időben, poríepett, szennyborított állapotukban teljesen 
elzárják a levegőt a tojás belsejétől ; az így elzárt-belső
ben pedig az életre keléshez szükséges élenyétőí meg
fosztott csira nem is fejlődhetik életképessé; mig ezzel 
szemben, az üdébb levegő, a páráktól nem mentesített 
légáram, ha a pórusokon, vagyis a tojáshéj likacsain át 
a tojás belső élete s a küllég között az összeköttetést 
kellően közvetíti, a csira életre kelésének normális folya
matát is a maga szokott, rendszeres útjára tereli. A 
fogoly testének bizonyos mirigy váladékai biztosítanak 
rendes körülmények között a tojáshéj és a tojás részére 

is bizonyos mennyiségű nedvességet természettől fogva. 
Ez a váladékanyag hivatott közrehatni arra, hogy a tojás
héjak likacsai teljesen el ne duguljanak, a csira életre- 
kelésénék folyamata tehát akadályt ez oldalról nem szen
ved. Száraz, forró napokon a szárnyas testének ez a 
nedvességet termelő mirigyváladéka legcsekélyebbre 
csökken, sőt fokozódó szárazság esetén működése meg 
nem felelő, sőt szünetel is, minek következtében a likacsai
ban eldugult tojáshéj alatt, a csira életre keléséről többé 
szó sem lehet. A szárazság behatása következtében a 
mirigyek váladéka hova-tovább sűrűbb, vastagabb lesz, 
ebben az állapotában pedig valósággal ragacsszerü réteg
gel vonja be' a tojáshéj likacsait, s zárja el a tojás belső 
élete elől a szükséges levegőt, nedvességet, éleny be
hatolást stb.

A tojáshéjat likacsosságában, s bizonyos fokú puha
ságában fentartani igyekszik valamennyi szárnyasféle.

Ha szárnyasok kotlóit ebbeli igyekezetükben a meg 
nem felelő időjárás bénítólag megakasztja, a likacsok el
dugulása, s a szárazságtól túlkeménnyé szilárduló tojás
héj áttörhetlensége, mindenkép hátráltatni fogják a csirák 
életrekelését.

A házi szárnyasok költési munkálatait ellenőrző gon
dos házi asszony a fent vázolthoz hasonló esetekben, a 
házi szárnyasok tojásainál akként igyekszik a kotló segít
ségére sietni, hogy időnként, mialatt a kotló pillanatokra 
távozik tojásai mellől, a tojásokat langyos vízbe mártott 
tiszta ronggyal óvatosan, gondosan megtörülgeti. Ezzel 
biztosítja a szükséges likacsosságot, s a kikelő csibe 
részére a tojáshéjtól megkívánt bizonyos fokú puha
ságot is.

Szükségtelen külön is ráutalnunk a szárazsággal ellen
tétes túlcsapadékos időjárásra, mint olyanra, amely éppen 
oly sok veszedelmet jelenthet a fogolyköltésnél, mint a 
forró, száraz időjárás. A túlsók esőzéstől teljesen sza
baddá tett tojáshéj likacsain át a csírázó tojás belsejébe 
akadálytalanul áramló penészgombák pusztítják el ez 
esetben a csirák életét.

Fogolylakta alföldi szárazabb jellegű tájainkkal ellen
tétes olyan vidékeken, ahol buján dús növényzetet, hűs 

; árnyat bőven talál a fogoly, a költés míveletének ered
ményességét, hosszantartó szárazabb jellegű időjárás 
esetén sem fogják azok a vesgedelmek befolyásolni, vagy 
éppen fenyegetni, amelyek annál nagyobb arányúak és 
annál végzetesebbek a fogolyállomány jövő nemzedéké
nek biztosítása, gyarapítása szempontjából, minél silányabb, 
árnymentesebb, aszottabb növényzet védte, oltalmazta a 
költés munkájával foglalatoskodó fogolynemzedékeket. 
Szolgáljon ez ujjmutatásul az olyan fogolylakta vidékek 
vadászközönségére, vadfentartó és vadtenyésztő közegeire, 
akik nem gondoskodnak kellőképpen arról, hogy a fogoly
állomány ott, ahol az fészkelő helyeket keres és kíván 
magának fentartani, bőségesen részesüljön árnyat szol
gáltató dúsabb növényzetféle áldásaiban is.
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Mocsaraink madárelőkelőségei.
(Folytatás.)

Ami a gojzernek az Alföldön előfordulható esetleges 
költési eseteit illeti'— bár tény az, hogy tavaszi húzásuk 
alkalmával a nagyobb gyepszélü sík tavak körén élénk 
párosodási mozgalmat folytatnak, ennek dacára, fészke
lőkkel az Alföldön nem találkozhattam; de némely je
lekből ítélve, föltehetőnek vélem mégis, hogy a Kőrösök 
mocsárain néhol és a tiszai elhagyatottabb jellegű sár
réteken itt-ott, némelykor fordulhatnak elő költési telepü
lések.

Nyugati Magyarországból, nevezetesen a Hanság mo
csárvidékén való rendes költésekről, biztos megfigyelé
seket birunk Fászl Z. adataiban, melyek szerint a Fertő 
körüli mocsaras réteken fészkel.

Chernél István, egy 1889. év december 9-én hozzám 
intézett levelében a következő adatokat közli: „A Fertő
nél szeptember elején ezrekben találtam a gojzert (szél
kiáltót), de nyáron is egyeseket láttam, ami arra a föl
tevésre indít, hogy költ itt. A „Velencei-tó“ körül bizto
san'költ, mert a múlt év júliusában, úgy 1887-ben is 
ekkortájt két öreget négy fiókával gyakran láttam a tónál. 
Leginkább délfelé jelentek meg.“

A gojzer hazai költésü tojásaival sajnos, még eddig 
nem találkozhatván, azokat nem ismerem ; fészkelési vi
szonyairól se szólhatok adatok teljes hiánya miatt. A 
szakirodalomban azonban konstatálva van, hogy mind a 
három faj mocsárban a földön fészkel; fészkök azonban 
inkább csak földi vacoknak, mint tulajdonképeni fészek
nek mondható.

Rátérve a húzás jelenségének tárgyalására, én több 
mint 38 évi folytonos megfigyeléseim révén ama tapasz
talásra jutottam, hogy a tavaszi felvonulás megindulta 
mindig az időjárástól függ s ehez képest egy vagy két 
heti különbséggel történik.

A korábbi tavaszi fejlődés sietteti, mig' ellenben a 
hosszú utótél mindig visszaveti a mozgalom fejlődését. 
Mégis február 25-iknél korábbi dátumom nincsen ; ekkor 
is gyenge telet követőleg korai tavaszi fejlődéssel nyílt 
az idő.

Átlagosan itt az Alföldön a vonulás kezdetét február 
végétől számíthatjuk, ha ugyan e hó második fele enyhe 
lefolyással bir, vagyis mint mondani szokták, há „korán 
kiereszt az idő", mely esetben a vadászok bizonyosra 
veszik, hogy Mátyásnapra a gojzerek előőrsei beköszön- 
tenek.

A fővonulás kezdete március második, hartpadik he
tére tehető és eltart körülbelől április közepe tájáig; a 
mozgalom teljes kifejlődésének zenitje azonban többnyire 
április első hetére szokott esni.

Az utóvonulás, mely az elvonuláshoz hasonlít, április 
20—25-ike táján áll be és tart bezárólag e hó végéig. 
Ekkor vége a mozgalomnak. Hanem egyes kóbor-pél
dányokat még májusban is látni; a grója azonban el

tűnik vizeinkről néhány hónapra. Ez a tavaszi húzás 
rendes menete. Azbnbari nincs szabály, mely kivételt ne 
szenvedne. így néha megtörténik, hogy az utóvonulás 
kapuzárója beleesik a májusba, valamint fordul elő oly 
szabálytalanság is, hogy a húzás első kezdetleges moz
galmát (a hulladozó elővonulást) rögtönösen, mintegy 
hirtelenül beálló tömeges jelentkezések váltják föl min
det) fokozatos átmenet nélkül, mellyel aztán épp oly 
rögtönösen vége is szakad az egész tavaszi mozgalom
nak. A vonulásnak ezen szabálytalan alakja azonban 
szintén rohamos, alig néhány napi, sőt gyakran csak 
egyetlen napra terjedő lefolyással bir s épp oly hirtelen 
meg is szűnik, úgy, mintha - ketté vágták volna. Mint 
tapasztalati tényt konstatálhatom azonban, hogy eltekintve 
a költési céloktól itt-ott hátramaradt kevés számú madár
tól (a quantum átlag nem valami nevezetes lehet) és az 
alföldi szikes pusztákon mindig található csapatocskák- 
tól, — a gojzerek tavaszi mozgalma minden körülmények 
közt május második hetében zárlatát nyeri az elkésett 
kisebb (phaeopus) faj egy-egy talán inkább kószálásban, 
mint rendes húzásban levő csapatocskáinak átvonulásá
val — nem szólva itt a tenuirostris fajról, mely — mint 
már említettem volt — csak .mellesleg kerül elő ritkaság
képpen.

Érdekes jelenség, hogy a tavaszi húzás végső szaká
ban a kis gojzer (phaeopus) az egyedek számára nézve 
a nagy arquata fajt szembetűnően sokszorosan felülmúlja.

A gojzerek visszavonulása, dacára majdnem harmad
fél hónapig tartó tavaszi mozgalmuknak, már julius vé
gével kezdetét veszi; amely azonban csak a nyári u. n. 
helyi mozgalom fogalmának felel meg, mely nem egyéb 
céltalan bolyongásnál. A rendes őszi vonulás a téli szál
lás felé, szeptemberben veszi kezdetét és eltart egész 
november végéig, de néha (hosszú őszökkel) még de
cember elején is hallani az elkésett átvonulók fütyülését.

Vándorlásukat nemcsak nappal, de éjjel is folytatják, 
és következtetve ama mindenesetre nagyszámú torokra 
valló rengeteg lármából, mellyel a vonulók az útjokba 
eső világított városok fölött elhaladni szoktak: éjenfe 
alighanem sokkal nagyobb csapatokba, vagyis inkább 
seregekbe egyesülnek össze a vándor-útra, mint nappali 
utazáskor, mikor is föltűnően nagyobb csapatokat rendes 
húzásban alig látni.

Hogy így a csillagfényben áthúzó lármás sokadalom 
alighanem különnemű, különböző nagyságú, ivaru és 
életkorú egyedekből verődik össze, azt az egyenlőtlen, 
több-kevesebb intenzivitással hangzó vastagabb, véko
nyabb, idétlen, mély stb. füttyök zagyva chaosából, me
lyek azonban egyenként könnyen megkülönböztethetőleg 
tűnnek ki egymás közül, következtetni lehet.

Éji vándorlásuk alatt, úgy látszik, különös előszeretet
tel húznak át világított városok fölött, amely tulajdonság 
különben nemcsak náluk, hanem sok más gázló és 
úszó madárnál is nyilvánul, így a darunál, az összes 
gém, kacsa és lile (Charadrius) fajoknál, a szárcsánál, 
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stb., melyeket a madárismerő fajról-fajra szavukról kü
lönböztethet meg, amennyiben áthúztukban majdnem 
szünet nélkül hallatják hívogató szózatukat; így a goj- 
zerek is.

Azon hatásra, melyet a tűz, fénytünemény az útban 
levő vándormadarakra gyakorol, már az öreg Brehm is 
figyelmessé lett. Említi, hogy egykoron november havá
ban szőlőhelyéhez közel fekvő Ernstroda falut tűzvész 
elhamvasztotta. Egy sereg daru éppen a szerencsétlenség 
idejében érkezett vándorlás közben ide és nem utazott 
odább, hanem egész éjjel a tűzvész helye fölött röpköd
tek hangos szóval.*

Homeyer szintén figyelemmel volt a dologra: „Nem
csak világító-tornyok fénye, hanem tűzvész, sőt nagyobb 
városoknak légszesz-világítása is odacsalja a vándorma
darakat, mint sok megfigyelés bizonyítja“.**

Ez utóbbi tapasztalatokhoz én is csatlakozhatom több 
megfigyeléssel, melyeket általánosságban föntebb, már 
érinték; Chernél István barátom rendelkezésemre bocsáj. 
tott becses észlelett adatjegyzetei is sorolnak föl idevágó 
érdekes megfigyeléseket.

„1883. november havában számos gázló madár, gém, 
vadlúd és vadkacsa ereszkedett éjjel Szombathely városa 
fölé; sőt a gémek és egyéb gázlónemüek (sajnos, az 
egyes fajokat nem sorolhatom föl tüzetesen) a gázlám
pákra szállottak le. E napon havas eső és szélvész áll- 
ván be, a rossz időjárás is tekintetbe veendő;-érdekes 
azonban ez észlelet annyiból is, hogy fölvilágosít több 
különfaju madár tömeges együtt utazásáról.“

„1886. november 23-án pedig Budapesten egy egészen 
idevágó megfigyelést tettem. Esti 10 órakor Arany János- 
utcai lakásomba menvén, a dunaparti házak fölött egy
mást hívogató, ide oda tévelygő Numeniusok hangját 
hallottam. A sok lámpa csalhatta le őket a magasból, 
mert alig 200 lépésnyire fölöttem fütyültek. Mikor sza
vukat utánoztam, felelgettek és hazáig kísértek.“

„Fölérvén szobámba, kinyitottam az ablakot és újra 
hívogattam őket; ekkor egészen a háztetőhöz ereszked
tek le s vagy egy fél óráig röpködtek ide-oda“.

E kis kitérés után — melyet annak ötletéből, hogy a 
vándormadaraknak a fénytünemények iránti sajátságos 
viselkedése tárgyában tett tapasztalatok bővítésére szol
gál, nem tartottam fölöslegesnek közbeszúrni — mint a 
vándorlás kérdésével különben is összefüggésben állót, 
szellőztetnem kell kissé ama kérdést, vájjon , kedvező 
időben — enyhe telet értve — maradnak-e meg föld
részünkön áttelelő gojzerek?

Brehm azt állítja, hogy ha az idő „nem kedvezőtlen", 
a nagy faj (arquata) északibb tájakon is kitelel.

Én több mint 38 éve foglalkozom a 'vizi és mocsári 
madarak megfigyelésével az Alföldön, de még telelő 
gojzerekkel nem találkoztam. Nyugati Magyarországról 

* L. Bremh, hint. Handschr.
** Homeyer : Die Wanderungen d. Vögel, pag. 184.

azonban van néhány idevágó adatom Chernél I. barátom 
jegyzeteiben : „Róth József (a hírneves vadász és orni- 
thológus) egy ízben a 60-as években Kapuvár vidékéh 
egy áttelelő csapattal találkozott, mely annyira el volt 
az éhség által csigázva, hogy az országúton varjak 
módjára szedegették a hulladékokat és a kocsit közeire 
bevárták. Golyós fegyverével több példányt sikerült is 
elejteni.“

A másik idevágó adat tulajdonképpen báró Fischer 
észleletét képezi, mely szerint 1881—82. év telén a 
Fertő tavánál 4—5 példány áttelelt, melyek szavát még 
februárba is hallotta.

Ami a gojzer-fajoknak hazánkban való elterjedési, 
illetve előfordulási körét illeti, az — bár csakis a sík
ságok vizdús téréire szorítkoznak tartózkodásukban, — 
elég kiterjedtnek mondható, amennyiben úgyszólván min
den nagyobb mocsarainkon előfordulnak ; az ország leg
szélsőbb nyugati részén azonban, legtöbbnyire csak 
egyes, valószínűleg úttévesztett kóbor példányok tűnnek 
föl a tavaszi húzás alkalmával.

Nagyobb számú előfordulásuk a Duna, még bővebb a 
Tisza mocsárvidékein, általában az Alföld vizdús téréin 
van. Itt a főhadiszálásuk. A Csongrád-bácskai sziktó- 
sorokon le egész á Duna-Tisza bogpontjáig és általában 
a Tisza-vidéki gyepszélü sík vizek körén mindenütt, éven 
át ezrek és ezrek fordulnak meg. Általában a Tisza 
mellékén, föl az Ecsedi-lápig, dé legkivált a Tiszavölgy- 
ben, igen bő előfordulású, majdnem közönségesnek 
mondható madarak. S ez onnan van, mert hazánkban 
a Tisza-folyó mente képezi a húzásra legkedvezőbb föl
vonulási útirányukat; aminek eklatáns bizonyítékát képezi 
ama körülmény, hogy bár a nyári lokális mozgalom 
alkalmával csapatostól és rendes előfordulási arányokban 
mutatkoznak ugyan mindama helyeken, ahol egyáltalá
ban a helyi ornishoz számíthatók; mindamellett az igazi 
húzás beálltával a téli szállás felé, csakis e folyó part
vidékén és öbleiben, mint, természetes nyugpontokon 
tapasztalhatni a húzás idény kapuzárójáig tartó sűrű 
és szakadatlcui folytonosságu tartós jelentkezéseket 
és pedig nemcsak nappal, de éjjel is, ameddig csak a 
vonulás tart, mire az ismert busongó hangok figyelmez
tetik a megfigyelőt.

A dunántúli részeken «—■ noha ott a mocsárvidékek, 
tóságok, sárrétek jelentékeny része érintetlenül, a maguk 
őseredeti valósáigában léteznek még ma is — kevésbé 
gyakoriak és — a Hanságot és a Csallóközt kivéve, hol 
nyaranta nagy számmal fordulnak elő a tarlókon lege
lészve — egyáltalában ■ nem közönséges tünemények, 
különösen magán a Duna-vonalon. A Duna ugyanis, mint 
madárvonulási országút, több okból kevésbé kedvező 
lévén a Tiszánál, nagyobbrészint folyamrendszerébe — 
amelyhez az összes Dunába szakadó folyók tartoznak — 
bocsátja széjjel a madárrajokat. Ez azonban kiválóan a 
tavaszi vonulásra áll. Ősszel az országút, nyugati és 
északnyugati irányból érintő vándorcsapatok, az útirá
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nyukba eső folyóhálózatot követve, úgy amint az a fő- 
folyóval egyesül, rajuk is azonképen a dunai útirány
vonalába szakad bele, mely — mint bizton megállapít
ható — legfőbb s legkellemesebb kivezető útvonalat 
képez nemcsak a gojzerek, hanem általában a költöző 
madaraknak a haza határai közül.

Megjegyzendő azonban, hogy mindez csak a nagy faj 
(arquata) gojzerre nézve áll. Ez ugyanis a Duna folyam - 
rendszerében foglalt folyóvidékek mocsárkörén, illetve a 
titeli mocsároktól kiindulólag föl a Dráva-foki mocsárokig 
s innét kezdve a Duna jobb partján, illetőleg a dunán
túli vidékek minden alkalmasabb pontján föltűnik, illetve 
előfordul, mint nevezetesebb belhelyeket, csak a Hansá
got (Fertő mellékét) és a Balaton körét említve; mig a 
kisebb (phaeopus) faj előfordulási köre alig hiszem, hogy 
a Dráva fokon túl a Duna jobb-parti részére, általában 
a tágabb értelembe vett dunántúli részekre is kiterjesz
kednék. Szorosan a Duna vonalon fölfelé ugyan eltéved
hetnek egyesek a legtávolabbi pontokra is — minthogy 
fordult is már elő ily eset (Chernél is említi jegyzetei
ben, hogy mint ritka esetet vezethette ornithologiai napló
jába, miszerint 1886. március 16-án a Pozsony körül 
délnek eső Dunaszigetek egyikén egy Numenius phae- 
opust észlelt), de ez csak unikumszerü történet lehet.

(Folytatjuk.)

Szabályos és tökéletes töltények készí
tési módja.

Főkelléke a patronnak a jó sörét. A sörétnek kemény
nek, egyformának és gömbidomunak kell lenni. A jó 
sörétet, ha négyszögü tálcára öntjük és egy sorban szét
rázzuk, a legszabályosabb képet kell mutatni, a sörét
szemek által képzett vonalaknak absolut parallel kell 
futni. Az egész vizsgált mennyiségben hosszúkás, henger

eled, vagy dudorodásokkal ellátott söréinek, nem szabad 
lenni.

A jó sörét sohasem halovány, nem oxydált, piszkos, 
hanem olyan, mint a fényes fekete üveggyöngy, mely 
tükröződik és ragyog. Fényét nem veszti el. Ilyen sörét 
a ma forgalomban levők közül a „Laetare" Händler & 
Natermanntól. De ennek^ára^SO fillér és 1 korona közt 
van kilónként. A kemény sörét jobb, mert < nem fogja 
meg a csövet, nem ólmozd a vadba erélyesebben behatol, 
a csontot jobban töri, a szárnyas vadban evésközben 
jobban észre vehető, kevésbé^nyeljük^le.

Aki lágy söréttel lő, jól teszi, ha a sörétet megolajozza, 
akkor nem ragad a csőhöz.*A sörétet "tálcára^öntjük és 
néhány csepp vazelin olajat öntvén rá, ebben meg- 
hengergetjük. A sörét olajozását ajánlom. Kemény sörét
nél nem szükséges. Olivát, vagy keményedő ásvány
olajat soha sörétolajozásra ne használjunk. Az össze
ragadt, vagy télen összefagyott söréttömb mindig ve
szélyes.

Mindig lehetőleg ^kis sörétet használjunk. A páratlan 
számok bár el vannak hanyagolva, igen jók.

Nyúlra 5 — 6—7-es. Télen az 5-ös, ősszel a 7-es felel 
meg. Fácánra 10-es. Fogolyra először 14-es, azután 12-es, 
ősszel 10-es.

Fürjre 14-es. Szalonkára 12-es. Vízi vadra 6-os és 10-es- 
Részemről csak háromféle sörétet használok: téli 

nyúlra 5-ös, őszi nyúl, fácán, vízi vadra 8-as és szalonka, 
fogoly, fürjre 12-ést. A többi mind nélkülözhető.

A Laetera sörét milliméter méret szerint jön for
galomba. Összehasonlító táblázatot minden valarhire való 
boltos tart magának.

Sokkal fontosabb alkatrésze azonban a patronnak a 
fojtás. A fojtás tizenöt-husz minőségben jön forgalomba. 
De kérem, t. vadásztársaim, csák azt jegyezzék meg jól, 
amit itt mondok: lőporfojtás is, sörétfojtás is csak egyet
len egyféle van tökéletes, a többiért kár pénzt adni. 
És ez a Wadding-íéle fehér szőrből való, rózsaszín 
faggyúba mártott fojtás. Sohase vegyünk olyan lőpor
fojtást, mely kátránylemezzel van két végén beragasztva. 
Ez mind az utcára dobni való. Minden fojtás, mely le 
van ragasztva kátránylappal, kemény préselt dolog és 
majdnem mind tág.

Ismétlem, jó fojtás egyetlenegy van a világon, a Wad- 
ding fehér szőr, kátránylap nélkül. Ez jól van kálibe- 
rezve, nehezen megy be, elasztikus, víz-, és léghatlan. 
Szóval tökéletes.

A Wadding-fojtás alá és fölé, tehát először a pór fölé, 
azután a sörét alá okvetlen kátránylemezt kell tennünk. 
Mert a lőpor, akár füstös, akár fustnélküli, különben fel
szívja a faggyút. Már pedig jól tudjuk, hogy ha a füst
telen por struktúrája megváltozik, abba idegen anyag 
kerül, akkor a por természete is tetemesen megvál
tozik. Vagy robbanó természetéből rohamosan veszt, 
vagy esetleg explozív működés helyett detonál. Mind
kettő nagy baj. Ezért nem szabad lustának lenni, a por 
fölé feltétlenül külön vékony kdtránylemezt tegyünk. 
A sörét alá is tegyünk, mert különben a fojtásba be
ragadt sörétek vissza maradnak, kitörnek, az u. n. „vad 
lövést“ adják.

A sörét fölé feltétlenül és kizárólag csak finom fehér 
szőrből préselt, mindkét oldalán rózsaszín papírral 
beragasztott és rózsaszín faggyúval beitatott 3 
vastag sörétfojtást tegyünk. Soha mást 1 Kartonból 
vágott kemény sörétlemezt, vagy az u. n. micát soha, 
de soha!

A kemény karton sörétfojtás kemény sörét fölé és füst
telen por fölé nem való. Nekem ez már szép pár ezer 
korona ára csövembe-került.

Mert jegyezzük meg jól, nem a puskapor löki szét 
a fegyvert, hanem az esetek 'ji»-ed részében a sörét. 
. faikor a kemény karton, a choke furatnál egy pillanatra 
megakad, erre felütödik a sörét, a sörét üt a csövön 
hólyagot, mely gyűrű, dió vagy szilva alakú, és nem a 
por. Ha nem kamara robbanásról 'van szó,- a fegyver
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cső tönkremenetelének mindig a sörét az oka, illetve 
a fojtásra feliitődő sörét, vagy az eldillt kartonon 
keresztül nyargaló söréttömb és porfojtás. Ez utóbbi 
esetben a cső 10—15 cm. hosszú kidudorodást is kap
hat és eldobható I

Soha, de soha ne tegyünk tehát sörét fölé kemény 
karton lemezt. Újabban divat oly kartonlemez, mely 
egyik felén szőrrel van beragasztva. Ez éppen olyan rossz, 
mint a többi.

Sokan azt állítják, hogy a kemény fojtás a sörét fölött 
az ölőképességet emeli.

Tévedés! Az ölöképességet a lőpor-adag emelése 
és a sörét-adag csökkentése emeli.

Én pedig a maximális poradagot, pl. 2'3 gm. 
Schulze lmperialt (Cal. 12) csak úgy merek adni, 
ha a sörét előtt nincs kemény fojtás!

Peáig ha 2'2 gm. helyett 2'3 gm. port töltöttem, 
az ölöképességet jobban emelem, mint egy féltucat 
kemény fojtással.

Éppen úgy, ha a szokásos, és elég ügyetlenül szokásos 
36 gm. sörétről lemegyek 31 gm. sörétre, ez esetben 
is emeltem az átütőképességet. Száz kísérletből igazol
hatom, hogy a kemény sörétfojtás jobban szór, mint 
a szőr sörétfojtás. Már pedig messze lövésnél első és 
főérdek a lövést összetartani.

Az anyagokról beszélvén, most már a kezelést kell 
érintenem.

A töltést legtöbbször egyszerű töltődeszka segélyével 
végezzük. Ez olyan négyszögü deszka, melynek 100 
lyukába 100 patron elhelyezhető.

A lemérést gondosan végezzük. Mérleggel mérni a 
port, lassú, de biztos dolog. Ha ürmértékkel mérünk, 
vigyázzunk, hogy a mérő kanalat sohase rázzuk meg, 
egyformán merítsük be és mindig egy patronnal csapjuk 
le a fölösleget.

Füsttelen pornál ’/io-ed gramm különbség óriásian 
érezhető. Pl. Schultze-ból 2'2 gm. normál adag, 2'3 
gm. igen erős téli adag, 2'4 gm. bármely jó fegyverből 
lőve már veszedelmes és kellemetlen hatású.

A belföldi füsttelennél kissé tágabb határok közt mozog
hatunk.

A lekérésnél vigyázni kell, hogy egy hüvelybe 2 lövet 
por ne kerüljön. Töltőgépnél ez nem fordulhat elő.

Jön a kátránylemez, ezt felrakjuk és csendesen le
nyomjuk.

A Wadding szőrfojtást szintén.
Azután ismét kátránylemez. Ez a hármas fojtás mani

puláló hosszadalmas, de el ne hagyjuk. Sem a Schult- 
zet, sem a belföldi port leverni, vagy erősen lenyomni 
nem szabad. Belföldi porunk úgy van készítve, hogy 
igen erős sajtolás mellett vagy későn sül, vagy egy
általán nem sül el. Tehát ehhez újabban olyan hüvelyek 
készülnek, hogy a por fojtás által össze nem szorítható, 
hanem lazán marad.

Füsttelen pornál a laza töltés a kamara robbanás

tól óv meg bennünket, mert a szorosan tömött por
nál a kifejlett légköri nyomás 25QIo-al is fokozódik.

Felöntvén a sörétet, föléje teszünk faggyus oldalával 
lefelé fordítva 3 vastag fehér szőrfojtást Roppant 
gondot fordítsunk arra, hogy a sörétfojtás vízszintesen 
álljon, mert ha ferdén nyomjuk be, mindenféle cső- 
dudorodás ebből származhatik.

A ferde sörétfojtás eldől, a felette átrohanó sörét és 
a lőpordugasz kifújja, illetve kitolja a csőfalat.

A sörétfojtást mérsékelten lenyomjuk.
Most jön a peremezés. Azt állítom, hogy egy millió 

füsttelen porral töltött patron közül nincsen egy ezer 
darab helyesen peremezve. A peremezés automatikus 
fegyvereknél igen fontos, még pedig azért, mivel min
den másnemű fegyverhez az ideális peremezésnek szeg
letesnek kell lenni. Az automatikus fegyverekhez hasz
nálandó töltények azonban feltétlenül egész gömbö
lyűre peremezendök !

A töltények készítésénél ügyelni kell arra is, hogy a 
töltények hosszúsága 57 "^-nél rövidebb és 65 ’^-nél 
hosszabb ne legyen.

A nem automatikus fegyverekhez használandó füsttelen 
porhoz az összes forgalomban levő kis peremező gépek 
semmit sem érnek, mert gyengék és mind félgömbölyüre 
és nem szegletre peremeznek. A peremnek feltétlenül 
élesen szegletesnek, sarkasnak és nem félgömbölyünek 
szabad lenni. Mert a sarkas peremezés háromszor olyan 
ellenállást gyakorol, mint a félgömbölyü.

Pici gépet, fnelyet meg fogni becsületesen.nem lehet, 
ne használjunk.

, Egyedüli jó permetező Walbinger & Meuschel (Nürn
berg) gyári peremezője, mely fógaskerék áttéttel jár, 
szijjal is hajtható, hajtókával is. Ennek emeltyűje jó 20 
cm. hosszú erős fanyéllel. Ezzel a géppel peremezett 
patron 10°/o-al többet ér. Igaz, hogy a gép ára valami 
18 márka, minden kaliberhez a külön betét egy-egy 
márka. De ez gyári üzemre is alkalmas gép és egy 
vadászt holtig kiszolgál. Munkája abszolúte tökéletes. 
Ez a gép a jó patron készítésének egyáltalán el
engedhetetlen feltétele. Hogy hazánkban senki sem 
tartja, azon igazán csodálkozni lehet.

A peremezésnél arra kell vigyázni, hogy a sörét a 
patron falán'ki ne nyomódjék. Olyan patron, melynek 
falán a sörét kinyomódott és kézzel érezhető, szemmel 
látható dudorodásokat mutat, nemcsak kényelmetlen, 
mert nehezen nyomható a csőbe, de rettenetesen ve
szedelmes. Meggyőződésem, hogy a kamaraexploziók 
és az ezzel összekötött legtöbb szerencsétlenség oka 
egyenesen a patron falába sajtolt sörét, mely a robbanás 
első momentumában nem tud elindulni.

T. vadásztársaim, én elmondhatom, hogy nem puskás 
az, aki nem úgy készíti a puskát, hogy saját lelkét 
öntse abba, hogy a legkisebb csavarra ne akkora gon
dot fordítana, mintha éppen ezen a csavaron fordulna 
meg önlelkének örök üdvössége. Aki nem így készíti 
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a fegyvert, az menjen lovát vasalni vagy ekét ná- 
dalni.

Éppen ez áll a patronra is. Aki valami jáger fiúra 
vagy jövő-menő inasra bízza a patronkészítést, annak 
soha jó patronja nem lesz.

Hogy hány ezer és ezer patront lőttem el életemben, 
megmondani nem tudom, de hogy annak legalább 
95%-át a saját két kezemmel készítettem és soha 
senkire sem bíztam, ezt merem állítani.

Minden egyes patronnak úgy kell elkészülni, mintha 
éppen azzal kellene valami olyan vadra lőni, mely a 
patron felsülése után rögtön felfalná az embert.

Azt is mondhatom, hogy a legeslegelső bel- és kül
földi puskásaink készen vett töltött patronjai a leg- 
komiszabb inasrhunkához közelebb állanak, mint a jó 
patron fogalmához.

De hiszen a másra nem való inasok készítik őket —- 
vagy vénasszonyok. Aki nem maga készíti, annak jó 
patronja, nincsen és nem lehet.

Patront egy évre valót bátran el lehet készíteni. Ak
kor készítsük, ha ráérünk, és az időt nem kiméivé, ala
posan foglalkozhatunk vele. Nekem pl. pár ezer pat
ronom mindig készen áll.

A kész patront azonban mindig zárt helyen, lehetőleg 
emeleten, de mindenesetre teljesen száraz szobában, 
télen fütött helyen tartsuk.

r Ha több kalibert használunk, legyen pl. 3 fiókunk, 
12—16 és 20 Cal. számára. Ebben külön rekeszek a 
különféle nagyságú és célú sörétek számára. Minden 
rekeszre felírjuk, mi van benne. És a patron-raktárt 
mindig példás rendben tartsuk. Minden egyes patronra 
fel legyen irya gummi bélyegzővel a sörét száma.

Ezek után a legfontosabb részre, a töltés mértékére 
akarok még részletesen kiterjeszkedni.

Cal. 12. A 12-es öbü fegyver töltéséhez a legelső 
patron készítők receptje szerint a következő adatokat 
vesszük:

A. Faltin, aki a német galamblövők patronjait készíti.' 
2'8 gm. troisdorfi port és 34’5 gm. sörétet tölt. A 65 és 
70 hosszú patron közt csak az a különbség, hogy 
az utóbbiban egy 6 vastag fojtással több van. Faltin, 
rendszerét 34.5 gm. sörét mennyiségre nézve nem 
osztom.

Purdey szerint a következő mértékekkel, készül a 
patron: Fekete porból, mely a mi Littera B. porunknak 
felel meg, Purdey 5’30 grammot tölt.

Ellenben sörétből Purdey csak 31 grammot ad. Ez 
szerintem az ideális mérték, mely al egtökéletesebb. Füst
nélküli porból Imperial Schultzé-t 2’3 gm.-vt tölt, mely, 
azt hiszem, az 5‘30 gm. fekete porral tényleg egyen
értékű.

Ha ‘ valaki töltő kanállal veszi a fekete port, úgy: 
az 5 g^ád mérték erősen lerázva ad 5’3 gm. fekete; 
port.

J. Nowotny elsőrangú, 1300 koronás angol csővü 

fegyvereimhez 50 grad por (egyenlő 5 grammal) és 45 
grad sörétet ajánlott.

Én minden patronomat egyformán 2’3 gm. Imperial 
Schultze lőporral és 31, legfeljebb 32 gm. söréttel 
töltöm.

Osztrák füstnélküli porból 3 grammot töltök. Ha igen 
erős téli töltést akarok, 3'1 grammig megyek. Ennél 
többet nem ajánlok, mert veszélyes volna.

De a nagyban vásárolt Imperial Schultzeporral töltött 
patronok mind 2’2 gm. porral vannak töltve. Az általam 
használt 2'3 gm., mit elsőnek említettem, igen erős töl
tés, csak a legfinomabb acélcsőből és drága fegyverekből 
lőhető.

Télire és galamblövésre való.
Egy fürjre vagy augusztusi fogolyra —■ .túlzás.
Cal. 16. Osztrák füstnélküli porból 2’5, esetleg igen 

jó fegyverből 2 6 grammot tölthetünk. De senkinek sem 
ajánlok általában 2'4 gm.-nál erősebb-töltést.

Ezt a 4 V2 grad lőpor mérték méri.
Imperial Schultze ból 2 0 grammot töltök, ez azonban 

erős téli patron.
Fekete porból a 4 x/a grad mérték szokásos.
Faltin 29 gramm sörétat tölt a galamb patronokba.
Én részemről soha 27 grammnál többet nem töltök 

16 os patronokba.
Részemről azonban ezt a „Mädchen für Alles“ calibert 

sohasem használom. (Minden mániákus amatőr arról 
nevezetes, hogy a nagy és kis caliber szélsőségeit szereti. 
Magam is ebben a hibában szenvedek sörétben és golyó
ban egyaránt.)

Cal. 20. A 20-as öbbe 1'6 gm. Schultzé-t, 2’2 gm. 
osztrák füstnélküiit töltünk.

Sörétet 24 maximum 25 grammot.
J. Nowptny 4’2 gramm fekete port és 25 gramm söré" 

tét tölt.
Faltin 2’1 gramm Troisdorfer port ,és 26’0 gramm söré

tet tölt.
Részemről télen-nyáron egyformán 1’6 gm. Imperial- 

Schultzet és 24 gm. sörétet töltök.
Ez a legkedvesebb lőszerem, melyből legtöbbet hasz

nálok el.
Cal. 28. A 28-as öb, bárki mit állít róla, a komoly 

használati fegyver határán alul áll, akárhogyan töltjük, 
ez soha sem lesz a jövő fegyvere, bár egy kedves kollé
gám annak nevezi állandóan. 28-as öbbe 3 grad fekete 
port és 3 grad sörétet ad J. Nowotny.

Én 1’3 gm. Imperial Schultzéval és 18 gm. söréttel 
lövök.

Az Eley patronokkal és Schultzé porral pompás. Ellen
ben osztrák füsttelennel és nagy gyutacsos Bischweili 
patronnal a gyutacs tönkre rozsdásítja a fegyvert.

Igen finom lőszer volna a Kynoch egész réz patron, 
de ezzel a gyakorlati kísérleteknél nem szereztem ked
vező tapasztalatokat.
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Különben ma még 28-as öbhöz füstnélküli porhoz 
megfelelő patront — alig kaphatni.

Megismertük a tökéletes patron készítés módjának 
minden titkait. Készítése nagy gond, utánjárást és 
pontosságot igényel; aki nem restel vele babrálni és 
az itt közölt leírást betartja — örömét leli a ráfordított 
fáradságban.

* Kitüntetések. Ő felsége a király Zezulka János 
főerdőmérnöknek az erdészeti közszolgálat terén szerzett 
érdemei elismeréséül a Ferenc József-rend lovagkereszt
jét és Tomljenovic Iván főerdőőrnek állandó nyugalomba 
helyezése alkalmával sok évi hű és hasznos szolgálata 
elismeréséül a koronás ezüst-érdemkeresztet adományozta.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Pájer István m. kir. erdőtanácsost Beszterce
bányáról Budapestre, a vezetése alatt álló m. kir. föld- 
mívelésügyi ministerium erdészeti (I. B) főosztályába, 
Terényi Sándor m. kir. főerdőmérnököt Pécskáról Lippára, 
Buhescu Terentius m. kir. főerdőmérnököt Lippáról Besz
tercebányára, Medveczky Ernő m. kir. főerdőmérnököt a 
besztercebányai m. kir. erdőrendezőségtől az ottani erdő
igazgatóság központi szolgálatához, Héjj János István m. 
kir. segéderdőmérnököt Lippáról Pécskára, Biloveszky 
Béla m. kir. főerdőmérnököt Budapestre, a földmívelés- 
ügyi ministerium I. A. főosztályához, továbbá Fekete 
Béla m. kir. erdőmérnököt Kassára erdőgondnoknak, 
Bárány Károly m. kir. segéderdőmérnököt Lipótujvárról 
Vadászerdőre, Lesenyi Ferenc m. kir. erdőmérnökgyakor- 
nokot Kolozsvárról Görgényszentimrére, Istvánffy József 
m. kir. erdőmérnökgyakornokot pedig Szászsebesről Király
halmára az ottani m. kir. külső erdészeti Kísérleti állo
máshoz.

* A tavaszi erdészeti államvizsga. A tavaszi erdé
szeti államvizsgán, amely április hó 29. és május hó 
7-ike között folyt le, 15 vizsgajelölt jelentkezett, kik közül 
13-an nyertek oklevelet. A vizsgáló-bizottság Horváth 
Sándor min. tan. elnöklete alatt Tomcsányi Gyula ny. 
min. tanácsos, Vadas Jenő min. tan. főiskolai tanár és 
Bund Károly, a-z Országos Erdészeti Egyesület titkára volt.

* Köböző tábla, nagyobb mennyiségben egyszerre 
kitermelt gömbölyű fák fatömegének kihasználására. Össze
állította és kiadja Bartha Abel, m. kir. főerdőmérnök,

•Beszterce. A köböző tábla összesen 4’oldalra' terjed; 
tulajdonképpen csak kettőre, mert két oldalon van a 
méterekben, a másik két oldalon pedig az ölekben meg
mért hosszúságok számára. A hosszokat mind a két mér
téknél csak 1—10-ig adja, ellepben ez átmérőt—páros 
átmérőket — mindig centiméterben, 10—130-ig. A 10-nél 

kisebb fák köbtartalma (1—9-ig) — a 10., 20., 30. stb. 
cm. vastag fák köbtartalmának századrészével. így kicsiny 
és egy pillanat alatt áttekinthető keretben, a fárasztó 
köbtartalom-számításnak rendkívül hasznos és becses 
segítséget nyújt, melyet a kis füzetet megnyitó használati 
utasításban közölt nehány példának figyelmes követése 
után mindenki rövid idő alatt teljesen elsajátíthat. Egy 
átszámítási tábla egészíti ki a művet méterről ölre és 
m3-ről köblábra és megfordítva 1 —9-ig kiszámított tételek
ben. Kapható a szerzőnél Besztercén, ára 1 korona.

Felhívás
az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését 
engedélyező alapból az 1912—1913. tanévben kiosztható 

segélyek ügyében.

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgá
lati ügyköréhez tartozó állami erdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap
ból, az 1912—1913. tanévre szóló segélyek az 
1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott szabály
zat 8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó 
évi julius havában osztatnak ki.

Az idézett szabályzat értelmében segélyben 
részesülhetnek az állami erdészetnél (kincstári 
erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. 
erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a Selmecbányái 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál 
és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott 
tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és el
halt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdé
szeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincs
tári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi 
tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1912—1913. tanévre felvétetnek, továbbá 
amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizo
nyítványaikban kitüntetett összes osztályzatok 
legalább fele kitűnő, jeles, igen jó,( vagy jó.

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.
Tornából, én-ekből, valamint az egyes nem 

kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az igény
jogosultság megállapításánál számításba nem 
vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói 
a szabályzat 18. §-a szerint segélyben részesít
hetők, a következők :
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214 MAGYAR ERDÉSZ 11. szám.

A) fiúgyermekek részére:
1. az erdészeti főiskola,
2. gymnásiumok,
3. reáliskolák,
4. a felső kereskedelmi iskolák,
5. felsőipariskolák és
6. polgári iskolák.

B) leánygyermekek részére:
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők,
2. női kereskedelmi tanfolyamok,
3. felsőbb leányiskolák,
4. polgári leányiskolák.
C) mindkét nembeli gyermekek részére:
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, 

hogy a fiúgyermekek és az I—IV. osztályba 
járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet 
hiányában másutt kénytelenek tanulni.

2. A siketnémák, vakok stb. oktatására szol
gáló gyógypaedagogiai tanintézetek és pedig 
tekintet nélkül a gyermekek életkorára és elő
képzettségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt 
tanintézetek rendkívül, vendég- és magántanulói, 
nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti 
stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők.

A segélyek adományozása a folyamodó tiszt
viselő, illetve árva vagyoni viszonyainak számba
vételével történik. Egyenlő igényjogosultság mel
lett előnyben részesülnek az árvák s azok a 
tisztviselők, kiknek több elláttatlan gyermekük 
van, vagy akiknek hivatali székhelyén megfelelő 
tanintézet nincs.

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége 
is figyelembe vétetik.

A tisztviselő rendesen csak egy gyermek 
nevelésére nyerhet segélyt; 2 gyermek, vagy 
rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor, 
ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a 
második esetben legalább 5, még szülői ellátást 
igénylő gyermeke vari.

A segély a szabályzat értelmében mindenkor 
csak egy-egy tanévre adatik, a segélyben része
sülő a következő tanévben is részesülhet segély
ben, de csak új kérvény alapján.

A segélyek minden év szeptember havától 
kezdve tiz egyenlő havi részletben szolgáltatnak 
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek 
tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyi
kében tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha 
a gyermek az illető tanintézetbe felvétetett.

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő 
a folyamodó ellátatlan gyermekeinek száma s 
kora, az általuk látogatott tanintézet, az esetleg 
élvezett ösztöndíj, vagy más ily nemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, 
illetőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyít
ványai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról 
szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan, 
anyátlan árváknál az árvaszék igazolványa 
csatolandók.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivat
nak, hogy az alapból nyerhető segélyek iránti 
kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva, leg
később folyó évi julius hó 8-ig „Az államerdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap intéző bizottságához“ (Budapest, V. 
Zoltán-utca 16. sz.) beküldjék. Az ezen határ
időn túl beérkező vagy kellőleg fel nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1912. évi május hó.

A m. kir. földmivelésügyi minister.

Arcképeket, 
festményeket, krétarajzokat, fénykép= 
nagyításokat bármily kis fénykép után 
de de szavatossággal készítek, de de 
Sikertelen képért újat csinálok, vagy a pénzt vissza» 

adom.

ÜGYNÖKÖKminden kisebb helységben is egyedüli kép- viselőként fix fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek.
Válaszbélyeg melléklendő. Árjegyzék ingyen.

ZSOLNAI JÁNOS
HRCKÉPFESTÉSZETI MŰINTÉZETEBÉKÉSCSABA.
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Kassa szab. kir. város erdőhivatala.

289/1912/III-2. szám.

Jegenyefenyő-haszonfa eladás
kitermelt állapotban.

Kassa szab. kir. város 1912. év április havá
ban keletkezett jegenyefenyő széldöntvényeit, 
mintegy 86,300 töfflörköbmétert, kitermelt álla
potban zárt írásbeli versenytárgyalás útján eladja.

Az értékesítés három csoportban történik, 
mintegy 17,700, 35,000 és 33,600 tömörköb- 
méter fatömeggel.

Az ajánlatok legkésőbb f. évi junius hó IO-én 
délelőtt 10 óráig Kassa szab. kir. város polgár
mesteréhez adandók be, s az ugyanakkor meg
tartandó tanácsülésen fognak nyilvánosan fel
bontatni.

A versenytárgyalási részletes hirdetmény, az 
árverési és szerződési feltételek, a faanyagok 
részletes kimutatása és minden egyéb felvilágo
sítás Kassa szab. kir. város erdőhivatalánál 
kapható.

Kassa szab. kir. város tanácsának 1912. évi 
május hó 8 án tartott tanácsüléséből.

Éder Ödön, 
polgármester.

Pályázat erdőőri állásra.
A besztercebányai püspökség garamszent- 

kereszti uradalmában évi 600 K fizetéssel, 4 
K évi irodaátalánnyal, 3 kát. hold kaszálóval, 2 
drb tehén és 2 drb növendékmarha legeltetésé
vel, 2 drb sertés makkoltatásával, természetbeni 
lakással, szükség szerinti feküfával a tövön, az 
erdőkárok után szabályszerű jutalékkal és lő- 
dijjal javadalmazott erdőőri állás Kiszelfalu szék
hellyel betöltendő.

Ezen állásra pályázók tartoznak az 1879. .évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ában előirt minősitvényüket 
igazoló eredeti, vagy hitelesített másolati ok
mányokkal és a testi épséget igazoló orvosi bi
zonyítvánnyal felszerelt és sajátkezüleg itt folya
modványaikat, melyekhez a már szolgálatban 
lévők részéről szolgálati bizonyítvány is csato

landó, legkésőbben folyó évi junius hó 10-ig 
alulírotthoz benyújtani.

A magyar nyelvnek -szóban és Írásban való 
teljes bírása feltétlenül, a tót nyelvnek pedig 
legalább szóban való bírása megkivántatik.

Az állomás a kinevezendő által legkésőbben 
folyó évi junius hó 20-ig elfoglalandó.

Lutilla (u. p. Garamszentkereszt), 1912. évi 
május hó 13-án.

Püspöki urad, erdőhivatal.

1427/1912. szám.

Hirdetmény.
A volt román bánsági határőrvidék vagyon- 

községénél több vadászkerület bérbeadásra kerül.
A zárt írásbeli ajánlatok lO°/o bánatpénzzel 

felszerelve, legkésőbb folyó évi junius hó 20. 
napján d. e. 10 óráig benyújtandók a vagyon- 
község erdő- és gazdasági hivatalánál Karán- 
sebesen, ahol a vadászkerületek beosztása és a 
bérleti feltételek megtekinthetők.

A vagyonközség választmánya fentartja ma
gának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatokból 
az erdőgazdaság-, erdő-védelem és közbiztonság 
érdekében bármelyiket szabadon válassza, vagy 
visszautasítsa.

Karánsebesen, 1912. évi május hó 24-én.
A vagyonközség erdőhivatala.

Pályázati hirdetmény.
Báró Springer Gusztáv Öméltósága vág- 

völgyi uradalmában egy

Ipiileti erdé^zi állás
betöltendő.

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, kik 
erdészeti iskolát végeztek, néhány évig gyakor
latilag már .működtek s a magyar, német és 
tót nyelvet bírják.

Bizonyítvány másolatokkal ellátott ajánlatok 
az Uradalmi jószágigazgatósághoz, Bucsány, 
Nyitramegye intézendők.
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Értesítem t. vevőimet, hogy a

JURA-FEGYVEROLAJ
laboratóriumot ABONY-ba 
(Pest megye) helyeztem át.

„Jura-Fegyverolaj.“
Hírneves vadászok és szaktekintélyek által is 
elismert legjobb fegyvertisztító és fegyverkonzer- 

váló olaj, továbbá v

„Jura-Foncsorozó“
a beólmosodott fegyvercsövek legjobb tisztító 
szere. Kaphatók: Budapesten: Huzella M., Zubek 
Bertalan és tsa, Skaba és Plökl. Kassán : Quirsfeld 
János. Kolozsváron: Schuster Emil. Debrecen
ben : Tóth Gyula, Antalffy Testvérek. Miskolcon : 
Huska Vilmos. Nyíregyházán: Ruzsónyi Pál.

. Szatmáron: Koós Gábor. Deésen: Brugovitz Jó
zsef. Eperjesen: Theisz Ármin. Nagyvárad és . 
Pécs: Ladányi József uraknál és a „Jura-fegyver- 
olaj“ laboratóriumban: Abony, Pest megye. 
Ára egy kis (100 gr.-os) üveg fegyverolaj
nak 1 K, nagy (300 gr.-os) üveg 2 K 50 f.
V Egy tégely foncsorozó kenőcsnek 1 K. v

KITÜNTETÉSEK
BRÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

jíeiöer V. és fia
Jenő főherceg udvari szállítója

freuöenthal (Osztr. Szilézia)

Vadászati .... 
ékszerkülönlegességek 

; (Hubertus-Schmuck) szarvas- és 
1 rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg- 
, finomabb arany és oxydált ezüst kiállí-

.......................... tásban.............................

; Ékszerek, arany- és ezüst- 
! árúk, Chinaezüst-cikkek és 
; műöntvény-tárgyak gyára és 
!...............raktára.......................

Képes árjegyzéket kívánatra ingyen 
; és bérmenve küldünk.
; A cint pontos megadását kérjük.

Szarvas- és rókafogak előzetes bekül- 
, dés mellett a legmagasabb árakban 
■ megvétetnek.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jól sva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára ... ............. 1 K.

Vadászati főmunkatárs:

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

* . Előfizetéseket Budapesten elfogad: 
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

A tagosítási eljárás ismertetése.Irta Elek István.

Nagyobb erdőbirtokok, főleg kincstáriak, gyak
ran megvannak szaggatva idegen bejetek
kel, mely belzetek tulajdonosai aztán beljebb s 
beljebb ássák magukat az erdőbirtokba s nem
csak a birtok határainak megsértéséért van velük 
folyton és folyvást baj, de saját területükre való 
marhahajtás ürügye alatt az erdőt állandóan 
legeltetik, s legelőnyerés okából a fákat körül 
gyűrűzik, a vágásokat felgyújtják, s így nem
csak megnehezítik, de teljesen lehetetlenné teszik 
a rendszeres erdőgazdaság folytatását.

Az idegen bejetektől vétel, csere, vagy a 
határőrvidéken érvényes kisajátítás útján meg
szabadulni igen nehezen sikerül, óriási költség- 
áldozatokat igényel, ellenben egyedül csak a 
kitagosítási' eljárás marad meg biztos orvos
szerül.

Az erdélyi arányosítások alkalmával köz
ismertté vált panamák arra bírták a törvény
hozást, hogy a visszaéléseknek, az erdélyi ré
szekre terjedő hatállyal, az úgynevezett ará
nyosítást törvénnyel (1908. évi VII. t.-c.) vágja 
útját. Ez a hirtelen született csonka törvény 
olyan jóhatásunak Ígérkezett, hogy sietett a tör
vényhozás ezeket a jogszabályokat az 1908. évi 
XXXIX. t.-c.-ben az egész országra szóló ha
tállyal kiterjeszteni.

Minthogy azonban, mint dr. Sebess és dr. 
Börcsök, a magyarországi birtokrendezést tár- 
gyazó munkájuk bevezetésében említik — eddig- 
elé a birtokrendezési ügyben legnagyobbrészt 

elavult jogszabályok rendelkeztek, a törvények 
egymással alig összefüggő, sőt sokszor ellent
mondó rendelkezései között .a bírói gyakorlat 
volt a döntő s így egyes törvényszékek területén 
más és más joggyakorlat vert gyökeret az el
járás egyes kérdéseiben, szükségessé ’ vált az 
eljárás teljesen egyöntetű szabályozása.

Ez okból az 1908. évi XXXIX. t.-c. 4. §-a 
felhatalmazta az igazságügyi ministert, hogy 
addig is, mig a tagosítási eljárásra vonatkozó 
törvény megalkottatik, rendeletekkel szabályozza 
a tagosítás! eljárást. (Lásd törvény 4. §-a.)

így jöttek létre az igazságügyi ministernek 
1909. évi 10., 20., 30., 40., 50. és 60. számú 
rendeletéi.

Ezen rendeletekben lefektetett jogszabályok 
alapján az erdőterületekben fekvő bejetek ki- 
tagosíth^tók a belzet-birtokosok megkérdezése 
nélkül is, feltéve, ha a földmivelésügyi minister 
által kiküldendő szakbizottság a kért tagosítást 
a községre, illetve az érdekelt birtokosokra nézve 
hasznosnak és célszerűen keresztül vihetőnek 
mondja ki.

Az igazságügyi miníster fenti rendelkezései a 
tagosítási eljárást közigazgatási és bírói részre 
osztják fel.

A közigazgatási eljárást bármely birtokos kér
heti 500 korona óvadék letétele mellett. Ezt a 
kérelmet az állandó gazdasági szakbizottság meg
hallgatása után a földmivelésügyi minister intézi 
el, olyképen, hogy ha tárgyalhatónak találja, ki
süld egy szakbizottságot a helyszínére. Ez a 
bizottság a helyszíni tárgyaláson az illető terület 
népességi, birtoklási és termelési viszonyairól 
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beszerzett adatok alapján véleményt terjeszt a 
földmívelésűgyi ministerhez, ki az állandó szak
bizottság véleménye és javaslata alapján hatá
rozatot hoz.

Ez a határozat különösen a következő szem
pontokból bír nagy jelentőséggel:

1. Megállapítja a tagosító érdekeltségét.
2. Megállapítja a tagosítandó területet.
3. Határoz az irányban, hogy a tagosítás a 

községre, illetve a község határának a tagosítási 
eljárásba bevonható részére hasznos és célsze
rűen keresztülvihető-e. .

Az egész eljárás súlypontja éppen a földmi- 
velésügyi ministernek ezen nyilatkozatára esik, 
mert ha a tagosítást hasznosnak és célszerűen 
keresztülvihetőnek mondja ki, a bíróság a ta
gosítást, ha a tagosítandó terület l/4 részét bírók 
kívánják; azt el is rendeli. A legtöbb erdőbir
tokosnál ez az V4 rész már magának az erdő
birtokosnak a tulajdonában megvan, de ha nem 
volna is, az igazságügyi ministeri rendelet a to
vábbiakban úgy intézkedik, hogy a földmivelés- 
ügyi minister fenti kedvező nyilatkozata esetén, 
az állami, községi stb. birtokok, a tagosítást 
kívánók birtokához számíttatnak, valamint a tár
gyalásra szabályszerűen megidézett, de meg nem 
jelent felek birtokai is.

Ezek szerint tehát egy-egy nagyobb erdő
birtokos mindenütt keresztül hajthatja a község
határok általános tagosítását is.

Tudnunk kell ugyanis, hogy a rendelkezések 
általános és részleges tagosítást különböztetnek 
meg.

Általános a tagosítás, ha a községnek a ta
gosítási eljárásba bevonható egész területére 
kiterjed, részleges a tagosítás, ha természetes 
határokkal bíró, vagy mívelésmód által elkülö
nített egyes határrészeknek gazdasági javítások 
céljából kívánt külön tagosítására irányul az el
járás, a község egész határának tagosítása nélkül.

Egy nagyobb erdőbirtokos a belzetek kitago
sítását elérheti egy részleges tagosítási eljárás 
keretén belül mindenütt, ahol a belzetekért meg
felelő területeket adhat cserébe, ellenben ahol 
ez nem lehetséges, ott általános tagosítás útján 
éri el célját, mikor is a belzeteknek megfelelő 
jogosultságát minden birtokos egyéb birtokával 

együtt kapja ki s 'helyette erdőterületeket fog 
átengedni más birtokosnak.

A tagosítási bírói eljárásról ez alkalommal 
nem kívánok szólni, mert annak alapját úgyis 
a földmívelésűgyi minister által hozott határozat 
képezi, s már tulajdonképen csak a technikai 
kivitelre vonatkozik,

Ellenben felemlítendőnek tartom még, hogy 
az itt ismertetett rendeletek megalkotói igen is 
gondoltak oly esetekre, hol belzetek által az 
erdőgazdaság meg van bénítva. Ezen területek 
gazdasági javítására is megkívánták adni a 
módot, mit bizonyít az, hogy a rendeletekben 
az erdőtérületek tagosítás utján való kicserélése 
tárgyazva van.*

Hogy pedig kifejezettebb módon az erdők 
tagosításáról intézkedés nem történt ezen ren
deletekben, annak főoka az a sokszor igazán 
indokolatlan konzervativizmusa az erdészetnek, 
mely az erdőtörvény 2., 4. és 17. §§-aiba ka
paszkodva, teljesen el kívánt zárkózni az erdő
területek tagosítási eljárás útján való megbolyga- 
tásától, vagy legalább is az eljárást megnehe
zítette.

Pedig minden lehető garanciát megkapott, 
mert amellett, hogy az erdőtörvény garanciális 
szakaszaira a rendeletekben mindenütt hivatko
zások történtek, az állandó gazdasági szakbi
zottságban 3 gazdasági szakismerettel bíró taggal 
szemben 3 erdészeti szakismerettel bíró tag van 
kinevezve, tehát teljes paritással vesz részt kép
viseletünk e fontos szakbizottságban.

A helyszínén tárgyaló bizottságnak hivatalból 
tagjai a kir. erdőfelügyelő és a m. kir. állami 
erdőhivatal kiküldöttje. Az eljárás során erdész 
szakértők kirendeléséről gondoskodva lett, sőt 
az erdők osztályozását és becslését teljesítő szak
értői bizottság elnökét az erdészeti szakközegek 
közül a földmívelésűgyi minister jelöli ki.

Tehát mig egyrészről konstatálhatjuk, hogy 
ezek az intézményes jogszabályok az erdő és 
mezőgazdaság érdekeit teljes paritás alapján egy
formán kívánják szolgálni, másrészt azonban az 
is bizonyos, hogy az erdészet a tagosítási el
járások során eddig csak konzervatív irányban 

* Lásd a 30. sz. igazságügyi ministeri rendelet 44. §-át, vagy 
a 20. számú rendelet 11. §-ának 9—15. pontjait.
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érvényesítette befolyását, az azonban senkinek 
és soha nem jutott eszébe, hogy némely tagosítá
sokból az erdészetnek is lehet haszna, sőt mint 
sok esetben van, éppen az erdőgazdaság javítása 
érdekéből válik szükségessé a tagosítás meg
indítása, melyből aztán a község lakosaira is 
gazdasági előnyök keletkeznek.

Hasznos község tagosítása iránti kérelmének 
elbírálásánál a helyszínén tárgyaló szakbizott
ságnak magam is tagja voltam, s tudom, hogy 
mi az erdőfelügyelővel csak azon őrködtünk, 
hogy az erdőterületek a tagosítandó területek 
közé be ne vonassanak, habár az úrbéri erdő 
és legelő bevonásával a szükséges V4 rész biz
tosíttatott volna és esetleg gazdaságilag előnyös 
területcserék terve merült volna fel.

Elsáncoljuk magunkat régi s már a korszel
lem által túlélt intézményes jogszabályaink 
árkaiba, ahelyett, hogy újabb s hathatós jog
szabályok megalkotásával alapoznánk meg er
dőink fentartásának és az erdőgazdaság zavar
talan fejlődésének biztosítékait.

Mily egyszerű volna például a tagosítási el
járásnak a közlegelőre vonatkozó intézkedéseivel 
analog, a községi erdők és örök birtokok ki
tagosítására is megalkotni a jogszabályokat, me
lyek szerint a kis erdőjogosúltságok egybe 
volnának tagosítandók, s mint községi vagy köz- 
birtokossági erdők, örökre erdőként való hasz
nálat kötelezettségével, a nagyobb erdőjogosult
ságok pedig mint örök erdőbirtokok, gazdasági 
terv szerint való használati kötelezettséggel és 
az oszthatóságnak bizonyos mérvű korlátozásá
val úgy a természetben, mint telekkönyvileg 
is egységes birtoktestekké volnának kijelöl
hetők.

A főiskolai ifjúság lakás-kérdése.
A főiskolának Selmecbányáról való elvitele mellett 

kardoskodók kezében egyik igen megszívlelendő és súlyos 
fegyver volt az, hogy az ifjúság a mai kor igényeinek 
és az egészségügyi követelményeknek meg nem felelő 
lakásokban kénytelen meghúzódni. Igaz ugyan, hogy ezzel 
szemben fölemlíthető volna azon tény is, hogy az elmúlt 
években a nehezebben hozzáférhető nedves, egészség
telen : de olcsó lakások mind zsúfolva voltak, mig egy
néhány úri családnál több kiadásra szánt tiszta, egész

séges, rendben tartott, de térmészetesen drágább szo
bák lakó nélkül maradtak.

Amig a főiskola elhelyezésének kérdése Damokles 
kardjaként függött a város feje fölött, addig e fontos 
kérdés alapos megoldása lehetetlenné vált, mert ily kétes 
viszonyok között sem a hatóság, sem a magán vállal
kozás nem mert nagyobbmérvü és bizonytalan vállalko
zásba bocsátkozni. Azon idő óta azonban, hogy a volt 
pénzügyminister és jelenlegi ministerelnök úr az ország
házban azon kijelentést tette, mely szerint a kormány a 
főiskolának Selmecbányáról való elvitelére még csak 
nem is gondol, s tekintettel a főiskolának folytonos fej
lesztésére és építkezéseire, a lidércnyomás megszűnt, s 
egyes hiányok szanálására irányuló mozgalom hatalmas 
arányokat öltött, melynek első és legnevezetesebb ered
ménye az u. n. „Diák-otthon" létesítése.

A hatalmas, modern és 330.000 korona költséggel 
előirányzott palota a kincstári interveniens-lakás és dr. 
Tóth Imre háza között fekvő Makovinyi-telken épül, 
mely még ez év őszén vagy legkésőbb jövő év nyarán 
teljesen készen fog állani. Az építtető az Otthonnak 
magánvállalkozásban való fentartója Lengváry Zoltán, 
aki az épületet 50 kiadó szobával, modern berendezés
sel, vízvezetékkel, villanyvilágítással, közös éttermekkel, 
olvasó és társalgó szobákkal és az épület oldalszárnyá
ban egy a mai kor igényeinek mindenben megfelelő 
berendezésű gőzfürdővel létesíti, mely vállalkozás á leg
fényesebben oldja meg a főiskolai ifjúság lakás-kérdé
sének problémáját. 100 főiskolai hallgató részére 50 
szoba lesz itt teljes és kitűnő ellátással együtt havi 85 
korona díjért, mely a mai drága megélhetési viszonyok 
között igazán méltányosnak mondható.

A város hatósága és polgársága áthatva azon nagy 
kötelezettség tudatától, mely a főiskola itt maradásától 
reá háramlik, á'dozatot nem kímélve oly üdvös intéz
ményeket létesít, melyek alkalmasak lesznek az ügyek 
teljes szanálására. Így például a f. évi május hó 14-iki 
törvényhatósági közgyűlés kimondotta, hogy a Metropol- 
szállót, a régi Kék szőllőt, 60,000 koronáért megveszi, 
lebontatja, s helyébe 3 hatalmas bérpalotát épít a lakás
hiány megszüntetése végett, továbbá, hogy a Vigadó, 
úgynevezett Alsó major helyébe egy szép modern szállo
dát és kávéházat épít, táncteremmel, állandó színházzal 
úgy, hogy az építkezések még az ősz folyamán meg
kezdődjenek.

Megvette továbbá a város a Melegpatak melletti idegen 
területeket, ahol 450,000 K költséggel egy új vízvezetéki 
tavat létesít, meglevő vízvezetékét tovább fejleszti, minek 
folytán a város a kellő mennyiségű és minőségű vízzel 
teljesen el lesz látva. Tervbe van véve még sok egyéb 
rendezkedés is, melyeket végleges megállapodás hiányá
ban most nem sorolok fel, csupán a város megindult 
hatalmas fejlődéséről óhajtok még megemlékezni. A 
Selmec—Hont-Németi vasút közigazgatási bejárása május 
hó 14-én lett megtartva, s most már bizton reméljük, 
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hogy annak építése még ez év őszén, vagy legkésőbb a 
jövő év tavaszán meg is kezdődik. E vonal 130 kilo
méterrel hoz közelebb bennünket a fővároshoz s a város 
fejlődésének kiszámíthatlan előnyére fog válni.

A főiskola remek új palotája, laboratóriurna-már készen 
van s most épül a Mihálytáró mellett az új bányászati, 
valamint kissé távolabb az erdészeti kísérleti telep is. 
Az ág. evang. Líceum hatalmas 2 új épületé már csak
nem készen van és ez év őszén fog rendeltetésének át
adatni. Julius 1-én kezdődik meg az új. r. kath. főgym- 
násium építése 600,000 K költséggel, mely egyike lesz 
a legszebb és legmodernebb épületeknek, ami méltó 
helyet fog elfoglalni a főiskolák körzetében. E kultúr
intézményeken kívül-megemlítem még, hogy a templom
berendezési műintézet 200,000 koronára előirányzott 
gyártelepét, valamint az ing- és feh.érnemügyár 100,000 
koronás új gyárát még ez év folyamán építik fel. Egyes 
utcák szabályozása, rendezése szintén megindult és ezen 
rövid két év alatt befejezendő létesítmények igazolják, 
hogy a fenyegető veszedelem elmúltával á fejlődés hatal
mas arányokban indult meg, s a város polgársága váll
vetve fog most már azon fáradozni, hogy e város méltó 
helye legyen majd az új Műegyetemnek is.

Zólomy Imre, 
városi főerdőmérnök.

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos. \

A) A Starke- és Kammerer-féle fototeodolit.

Két teljesen különálló részből, a limbuskörrel ellátott 
alépítményből és á tulajdonképeni fényképező készülék
ből áll-.

gatására szolgál az R rögzítő és M mikrométer csavar.
Maga a tulajdonképeni fényképezőkészülék a C csavar- 

pecek segítségével erősíthető az alépítményre, melyhez 
az- I vápákban nyugvó három csavarral is támaszkodik.

A photografáló kamera a szokásos berendezésekkel van 
ellátva. A távcső tárgylencséje egyúttal az objektiv is és 
a szemlencse pedig a készülék hátoldalára erősíthető

homályos üveg keretjébe van, egy vízszintes forgás
tengely körül elfordíthatóan, szerelve. (8. kép.)

8. kép.

Az okulárcsőben van a szálkereszt is elhelyezve, mely
nek középpontja az optikai tengelybe kell, hogy essék.

Az okulár a fotografáló objektivvel együtt egy Ramsden- 
féle távcsövet alkot, amely távcső méréseinknél irány
zásra, továbbá a magasság és a magassági szög közvetett 
meghatározására is szolgál, az előzőkben ismertetett el
járás szérint. E célra az elmozdítható objektiv (9. kép.)

szánkája mellett (S) lépték van alkalmazva, melynek 
leolvasása az N nónius segítségével 0 05 pontos
ságig végezhető. Az, objektiv normálállásából (ntT) úgy 
fel-, mint lefelé 70—70 -nyíre mozdítható el. A 
normálállás a 70’%l-es osztásrésznél van.

A műszer képállandója 212 m/m, mely egyúttal a kép
távolság (K) értéke is, végtelen' tárgytávolság mellett. Ha 
a tárgytávolság t — 500 m., akkor a .képtávolság és 
képállandó közötti különbség:

k .... K = 0 09
ha t = 400 m, akkor k — K = 0’11 és
ha t - 100 m, akkor k — K = 0’45 Ez a

különbség a fénykép élességére nagy befolyással nincs. 
Különben a kép élességét az objektivre szerelt revolver- 
diafragma segítségével amúgy is elérhetüjk.

A készülék két cső-lib*ellája a szokásos módon van 
elhelyezve.

A lemeztartó kasetta, a -fényképészetben általánosan 
használt kettős fakasetta, melynek berendezése olyan, 
hogy á fényérzékeny lemez két emeltyű segítségével 
pontosan az irányzókerethez szorítható.
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Az irányzókeret a 21X27 %»-es letpeznagyságnak
megfelelő méretű és a fősíkok jelzésére 2—2 nagyobb 
bemetszéssel van ellátva. Továbbá ugyancsak a keret 
belső peremén 1 — 1 %i-nyire kisebb ékalaku bemetszé
sek vannak, a rendszálak könnyebb lemérhetésére.

Az irányzókerethez szorítható, ugyancsak két emeltyű
vel, az okulár kerete. Ebben a keretben van a kép
beállításhoz szükséges homályos lemez, ugyancsak ide 
van erősítve a vízszintes forgástengely körül elmozdít
ható okulártubus is. Az okulárcső szálkeresztje kell, hogy 
bizonyos követelményeknek megfeleljen, az etre vonat
kozó vizsgálás és kiigazítás a következő szakaszban van 
adva.

A fényképezéshez használt lemezek rendesen csiszolt 
szolinüvegből vannak készítve, pontos méretezéssel. 
Speciálisan fotogrammetriai célokra készültek a Schleuss- 
ner-féle ortochromatikus viridin lemezek, rendesen 1'5 

vastagságban.
A fentebbiekben leirt műszernek a következő kellé

kekkel kell birnia, hogy céljának a kívánt pontossággal- 
eleget tehessen :

1. A limbuskor síkja merőleges legyen az alhidáda 
tengelyre és merőleges az irányzósíkra, amely utóbbinak 
az alhidáda tengellyel kell egybeesnie.

2. A képsík, illetve az -ezt jelző irányzókeret síkja 
függőleges legyen, ha a kész.ülék két libellája bejátszik.

3. Ugyanekkor a vízszintes irányzósíkot jelző két 
jegy függőleges helyzetű legyen.

4. Az objektivhez kötött követelmények a következők:
a) az objektiv optikai középpontjának az objektív

szánkó elmozdításakor állandóan a függőleges irányzó
síkban kell maradnia;

b) ha az objektiv a normálponton áll, akkor az ob
jektiv optikai tengelyének a függőleges és vízszintes 
iranyzósíkok metszésvonalába kell esnie;

c) az objektiv optikai középpontjának távolsága a kép
síktól állandó legyen és számbeli értéke pontosan legyen 
meghatározva.

5. Az okulárhoz fűzött tulajdonságok :
a) normálállás mellett a távcső irányzótengelye víz

szintes legyen:
b) az okulárcsőben lévő szálkereszt képe a vízszintes, 

és függőleges irányzósíkokat jelző és az irányzókereten 
fixirozott vízszintes és függőleges egyeneseibe essék;

c) az okulárcső vízszintes forgástengelye és a viz- 
szintes pókszál egy egyenesbe essenek.

A felsorolt kellékekre vonatkozó vizsgálás és kiigazítás 
az alábbiakban leirt módon hajtható végre.

Ad 1. Ezen kellékek vizsgálása a teodolitoknál szo.- 
kásos módon végezhető. A műszer különben is már 
ezen kellékeknek megfelelően van építve és kiigazítást 
csak a műszerész végezhet.

Ad 2. Hogy az irányzókeret függőleges helyzetet ve
gyen fel, ha a libellák bejátszanak, első sorban úgy érjük 
el, hogy valamely alkalmas módón megadjuk a keret

nek a kívánt függőleges helyzetet és ennek megfelelőén 
igazítjuk aztán ki a libellákat.

Az irányzókeret felső széléhez, a lemezszorító emeltyű 
segélyével, vékonyszálu függélyezőt erősítünk és a szin
tező csavarok egyikét a függőleges irányzósíkba hozva, 
addig.emeljük, illetve sűlyesztjük a szintező csavarokat, 
amíg a függélyező szála a keret szélét mindenütt érintik 
de még nem szorul hozzá. Az irányzókeret ezen helyze
tében az optikai tengellyel párhuzamos libellát igazító 
csavarja segítségével bevágatjuk.

Ad 3. Hogy az irányzókereten a vízszintes és függő
leges síkokat képviselő irányzójegyek (10. kép) VT, Va

és fi fa összekötő egyenesei vízszintes, illetve függő
leges helyzetet vegyenek fel,- bejátszatott libellák mellett, 
arra nézve vizsgálatunk a következő: Az ad 2. alatti 
vizsgálat megtörténte és az l-i libella kiigazítása után 
meggyőződést szerzünk arról, vájjon a v, V2 irányvonal 
vízszintes e, ha igen, úgy az függőleges helyzetű lesz.

Hogy ä Vi és V2 jegyek egy vízszintesben fekszenek-e, 
arra nézve a következő vizsgálatot végezzük :

Az Ok kézilupe segítségével az- objektiv (Ob) esetle
ges fel-le tologatása és a műszernek alhidádája körüli 
elforgatása által, egy circa 300—400 m. távolban fekvő 
P pont képét igyekszünk a Vi horizontális jegyre hozni. 
Ha ez sikerült, akkor a műszert elforgatjuk alhidáda- 
tengelye körül addig, amig a P pont képe a V2 jegyre 
vág. Ha a P kép a V2 jeggyel nem esik egybe, akkor 
a szintező csavaroknak ad 2-nél jelzett állása mellett az 
egyik szintező csavarral vágatjuk be P pont képét a V2 
jegyre és ezen műszerállás mellett bejátszatjuk igazító 
csavara segítségével az I2 libellát is.

Ad 4. Az objektivre vonatkozó vizsgálás és kiigazítás 
esetei:

a) Hogy az objektiv optikai középpontja a függőleges 
irányzósíkban marad-e, ha az objektiv-szánt fel-le moz
gatjuk, arról igen könnyen meggyőződhetünk. Különben 
is a műszer építésénél ezen kellék betartására igen nagy 
gondot fordítanak.

’ b) Hogy az objektív normálállása mellett az objektiv 
optikai tengelye a vízszintes és függőleges irányzósíkok 
metszéspontján megy-e át, arra nézve az 5/a és 4/c 
vizsgálatok nyújtanak felvilágosítást. Az 5/a vizsgálat 
mutatja, hogy az optikai tengely a vízszintes irányzó-
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síkban fekszik-e, a 4/c vizsgálat pedig a függőleges sík
tól való esetleges eltérés számbeli értékét adja.

c) Hogy az objektiv állandó távolsága a képsíktól 
mekkora, azt többféle úton-módon határozhatjuk meg. 
Előző munkáimban a képállandó meghatározására egy 
grafikus és egy mennyiségtani eljárást mutattam be. 
Pontosabb és gyorsabb a képállandó meghatározása D.r. 
Schell módszere szerint. Ezen mathematikai művelet a 
következőkben vázolható:

Az A pontban felállva műszerünkkel (11. kép), lefény
képezzük a kitű
zött Po, Pi, Pa......
Pn pontokat, me
lyeknek Po-ra vo
natkoztatott Wi, 
Wa........Wn be
zárt szögeit szög
szorzással meg
határoztuk. Posi

tiv fényképla
punkról (Kp) le
mérve az Xi, Xa, 
.... Xn távolsá
gokat, a képál
landó értékét és 
az előző 4/b kö
vetelmény meg

állapításához 
szükséges Xo tá

volságot, mely 
nem egyéb, mint 
a függőleges 
irányvonal valódi 
távolsága Po pont 
képétől, a követ
kező egyenlősé
gekből nyerjük: 

k = r sin e
Xo = r cos s
A Po’ Pn’ A háromszögből:

Xn : r = sin Wn : sin (a + Wn)
Ezt kifejtve:

Xn sin s cos Wn + Xn cos s sin Wn = r sin Wn 
sin e sin Wn-nel osztva:

—--------- Xn cotg a = Xn tg Wnsin a
Ezen egyenletbe tehetjük az alábbi jelöléseket:

-------  = s és cotg e -- t sin a
s — Xn t = Xn cotg Wn

Egyenletünk az egyes pontokra nézve : 
s — Xi t = Xi cotg Wi 
s — Xa t = X2 cotg W2

S — Xn t = Xn cotg Wn 

A fenti n számú egyenlet helyett felírhatjuk az alábbi 
két normálegyenletet:

n s — t [X] = [X cotg W] és
s [X] — t [X2[ [X2 cotg W]

Ezekből s és t valószínű értékeit kifejezhetjük:
[X cotg W] [X2] + ]X2 cotg W] [X]

n [X2] + [X2]
n [X2 cotg W] + [X cotg W] [X]

n IX2] + [X2]
Az így nyert értékeket k és Xo egyenleteibe helyezzük : 

k = r sin a = ,s sin2 a és

Xo = r cos a - 2' sin 2 a
A képállandó ilyképen meghatározott számértékét fel

jegyezzük, hogy térképelésünk céljaira állandóan kéznél 
legyen.

Xo értékét kiszámítva, a kapott távolságot a fényképen 
felhordjuk Po tói a függőleges irányvonal felé. A mutat
kozó AX eltérést az irányzókeret eltolásával igazít 
hatjuk ki.

Ad 5. Az okulárhoz kötött követelményekre vonatkozó 
vizsgálás és kiigazítás:

a) az objektiv normálállása mellett az okuláron át
menő távcsőirányzótengely vízszintes legyen.

Az optikai tengellyel paralell libellát, mint szintező 
libellát használva, a vizsgálat a nivelláló műszereknél

Álláspontunktól Ti —■ T2 távolságokban szintezőlécet 
állítva fel, irányzótengelyünket a paralell libella segé
lyeivel beszintezzük és azután az 1. számú lécen Oi, a 
II.-on O2 lécleolvasást végezzük, melyek az irányzó
tengely hibás állása mellett Xi, illetve X2 hibaértéknyire 
térnek el a vízszintes tengelyállás melletti leolvasásoktól.

Ezután áthelyezzük műszerünket a II. léctől Ts —Ti = Tji 
távolságra és beszintezve irányzótengelyünket, az O3 és 
Oí leolvasásokat végezzük. Ezek hibája X3 és X4. Víz
szintes irányzótengelyállás mellett, a második műszer
állásból az I. számú lécen végzett helyes leolvasás 
volna :

Oh = Oi — Xi
X4 értéke, ha Ti = T2 T8

+ X4 = 1'5 [(04 — Oi) - (O3 — O2)]
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Ezen hibát úgy egyenlítjük ki, hogy az objektiv szánkót 
addig toljuk fel-le, mig a távcső az Oh helyes leolvasásra 
nem vág és ezután a nóniust is addig toljuk el, mig 
0° pontja 70 00 osztásponttal egybe nem esik.

b) Az okulár szálkeresztje összevágjon az irányzókere
ten lévő jegyek összekötéséből származó iránykereszttel.

A kézilupe segítségével az ad 3. alatti módon a víz
szintes irányt jelző egyik zugba egy távoleső pont képét 
hozzuk be, amely képnek az okulár tubus vízszintes 
irányszálán kell átvonulni, ha mi a műszert alhidáda 
tengelye körül elfordítjuk. Ellenkező esetben magát az 
okulártartó keretet kell a kívánt irányban eltolni.

A függőleges irányszálra vonatkozó kiigazítás céljábó] 
a kézilupe segítségével egy oly pontot keresünk, amely 
pont a függőleges jegyeket összekötő egyenesbe esik.

Az objektivet a kívánt magasságra emelve, kell, hogy 
a keresett pont képe a függőleges pókszálra vágjon. 
Elleneseiben az okulárkeretet el kell tolnunk.

c) Hogy a vízszintes pókszál és az okulár-tubus víz
szintes forgástengelye egybeessenek, arról a konstruálás
nál lett gondoskodva.

A fent említett és leírt vizsgálatokat célszerű egymás
után többször megismételni, arra az esetre, ha netalán 
egy előbb végzett kiigazításban az utána következő el
térést, illetve újabb hibát okozna.

(Folytatjuk.)

A fenyőgyanta-nyerés.
A M. E. folyó évi 7-ik számában Hathalmi Gabnay 

Ferenc, szakunk kitűnő írójának tollából egy figyelemre 
méltó közlemény jelent meg, melyhez — .mint egyszerű 
falusi pagonykezelő, — ki a fenyvesek régiójában lakom, 
kívánnék pár szót szólani,

Nem tagadom, hogy a terpentin-nyerés mint mellék
használat fenyveseinkben bizonyos szigorú korlátok betar
tása mellett nem lenne keresztül vihető, s azt sem vo
nom kétségbe, hogy Franciaország az évente termelni 
szokott 20 millió kg. terpentin és 60 millió kg. kolo- 
phonium után tetemes erdőjövedelemhez juttatja az ár
vizek által különben tönkre jutott holt területek birtoko
sait, s a „qui a pin a pain“ eszmének magam is hódo
lok, — de lúcfenyveseinknek gyanta-termés szempontjából 
való lékelésébe belenyugodni sehogysem tudnék.

Előre bocsájtom, hogy cikkíró úr azon növénybonctani 
állítását, szaktudását, amely a schizogén sejtközi járatok 
lysigén módon való szaporodását illeti, kétségbe vonni 
nem akarom, sőt e téren kalapot emelek előtte, mert a 
növénybonctan protoplazmái és, parenchymái iránt, az 
igazat megvallva, sohasem lelkesedtem valami nagyon, 
tehát e téren a kritikába bocsájtkozni nem szándékom, 
mert azt tartom : aminek valaki nem mestere — hóhérja 
az annak; de a dolgot a gyakorlat szempontjából véve, 

s azt a mindennapi erdész szemüvegén tekintve — 
igenis kívánok hozzá szólani.

Nagyon valószínűnek tartom, hogy a Pinus Marytima 
természeti sajátságai egészen elütök a lúcfenyőtől, s 
korántsem vannak annyi tenyészeti esélynek kitéve a 
franciaországi „Landes“ nevű területen, mint a mi lúco- 
saink, amelyek az északi Kárpátjaink főfanemét alkotják.

A Pinus Marytima Franciaországban, úgy látszik, olyan 
szerepkörre van szorítva — mint nálunk a szlavóniai 
tölgyesek, amelyek a mély iszapos és humusban gazdag 
talajon nagy visszaszerzési képességüknél fogva az évente 
ismétlődni szokott lékelésnek szívósan tudnak és bírnak 
30—40 éven keresztül ellentállani, holott a mi igény
telen lúcosaink többnyire a magas hegységek humusban 
szegény talajára vannak utalva, gyökérzetük sekély s a 
rövid pár hónapra terjedő vegetátió is ellentmond min
denben a P. Marytima „Landes“-ben dívó szokásainak, 
igényeinek és tenyészeti viszonyainak.

Sőt még ennél sokkalta fontosabb körülmény is van, 
amely a lúcosainkat erre képtelenné teszi s a gyakorlati 
erdészet tapasztalataival homlokegyenest ellenkezik, ez 
a „betűző szú“, amely a lúcfenyveseinket a magas 
hegységben lépten-nyomon kíséri s azokat veszedelmesen 
fenyegeti.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a lúcfenyőt — mihelyt az 
egyszer megszokott életviszonyaitól más életfeltételek 
közé kerül — rögtön ellepi a szú, s hogy illő hason
lattal éljek — mint a tüdővész az embert, éppen úgy a 
lúcfenyőt a Bostrychus üldözi.

E tekintetben szaktekintélyre hivatkozom : Vadas Jenő 
ministeri tanácsos úrtól még csak nem is olyan régen 
hallottam, hogy a betűző szú legtöbbször csak a beteges 
egyedeket szokta megszállani, — s ezen állítását azóta 
mindig élénk figyelemmel kísértem, valahányszor gond
nokságomban imitt-amott egy-egy lúctörzs revesedni kez
dett, s mindenkor arról győződtem meg — hogy Vadas 
ministeri tanácsosnak igaza van. Tapasztalatból tudom, 
hogy valahányszor a lúcfenyő zárt állásból szabad állásba 
kerül, vagy exponált hegygerinceken a törzsek gyökérzete 
a szélviharok folytán meglazul ■— vagy ha a törzs fa 
döntése, eregetése, csúsztatása által megsérül, azon a 
bostrychus rögtön mutatkozik. És ki ne látott volna a 
havasi pásztorok által lekérgezett lúcot gyantafolyásában 
— amely 1—2 évre rája a szú áldozatául is esett?

Most már képzeljük el, hogy egy nagyobb erdő- 
complexum arra lenne berendezve, hogy azon gyantát 
és kolophoniumot termeljünk: itten az egész osztag 1—2 
év alatt megrevesedne s a törzsek elszáradnának, az 
értékes haszonfa tönkre menne, melyet legfeljebb 1—2 
koronával lehetne értékesíteni mint tűzifát, de az egész 
hozamnak csak egy csekély részét, a többit a helyszínén 
kellene fölégetnünk, hogy elpusztítsuk a betűző szú 
milliárdjait.

Óva intek ettől minden erdészt, hogy ilyenbe bele 
fogjon, s bármennyire értékes anyag lett légyen is a 
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gyanta, csak azt mondom rá hogy: „timeo Danaos et 
dona terrentes.“

De bajosan merem elhinni azt is, hogy a mi lúco- 
saink, úgy, mint a Landes-völgyi Marytimák, szálalva 
kezelhetők legyenek, mert ezen ténykörülmény nálunk 
ekkoráig beigazolva nem lett, csupán a bükkel és jege
nyével elegyes állabokban lehetne erről szó, de ott is 
csak, aképen, hogy a letarlás alá kerülő osztagokban 
1—2 évvel a vágást megelőzőleg lehetne holdanként 
1—5 drb lúcot meglékelni a gyantafolyás szempontjából 
— amelyeket igen nagy figyelemmel kellene kísérni, 
s mihelyt gyanúsnak tűnne fel az illető osztag — a 
rheglékélt egyedeket a lehető legrövidebb idő alatt ki 
kellene használni még a tavasz beállta előtt, mert lehet, 
hogy százakra menő lúcosok esnének áldozatul'rosszul 
keresztül vitt kísérleteinknek.

De hogy a gyanta-üzem nálunk nem rentábilis, azt 
számtanilag is bebizonyítom;

Lúcosaink rendszerint 80—100 éves vágásfordulóban 
kezeltetnek, — vegyünk fel tehát átlagosan 90 éves III. 
termőhelyü, 0.8 záródásu lúcosból 20 kát. holdat kísérlet
képen, annyit, mint amennyit egy francia munkás egy 
év alatt ellátni bír; tehát 455 m3 X 0'8 = 362 m., s 
ha ebből csupán 80%-ot veszünk tiszta haszonfát a számí
tás alapjául, akkor is 291’2 m3-t kapunk e.gy holdon, 
melyet 12 korona tőárral számítva-, holdanként 3494’40 
koronát kapunk, lenne 10 holdon 69,888 K a lúcfenyő- 
haszonfa értéke, amely a gyantatermelésnek áldozatul 
esett, s ha ezt egy ember képes kitermelni, akkor ez 
az egy ember, ha mindjárt a californiai gyémántmező
kön dolgozna is — ilyen horribilis összeget nem bírna 
produkálni.

De ' eltekintve ezen fentebb számtanilag kimutatott 
pénzügyi, lehetetlenségtől, s eltekintve attól, hogy az 
1879. évi XXXI. t. cikkhez mi erdészek görcsösen ragasz
kodnánk s ellentmondanánk a XX szazad szülte hala
dásnak, s eltekintve minden konzervatív fölfogástól, mégis 
minden jóérzésü erdésznek, kinek szívében szakszeretet 
él, s aki egy felvidéki zárt állabu lúcost a maga fensé
gében a kellő szakismerettel méltatni tud és megbecsülni 
képes — az inkább ragaszkodni fog a fent jelzett konzer
vatív törvényhez, mint Tschirch gyanta-bibliájához.

Bár én „Landes“ vidékén sohasem jártam, s nem is 
igen fogok ezentúl sem oda menni, de felette és őszin
tén sajnálom azokat a 15—65 éves korú P. Marytima 
állabokat, amelyeket éppen a legszebb korban lékeltet
nek meg a gyanta-nyerés céljából, mert egy 65 éves 
fenyő-állab körülbelül olyan, mint a „homo maturus", 
hogy minden válhatik belőle, még minister is — tehát 
ilyet suszteirnasnak adni . . . kevésbé humánus dolog.

Értékes lúcosaink epidermisének a gyanta ’ és kolo- 
phonium nyerése szempontjából való lékelése és kiszipo
lyozása ellen szakszeretetem teljes erejével tiltakoznék!

Accipiter.

Fadöntő csavar.
Erdészek és fatermelőknek nem kell azt bizonyítgatni, 

hogy erdeink kihasználásánál mennyire nagy fontosságú 
az álló _ fákat úgy fektetni le a földre, hogy el ne törje
nek, feldolgozásra alkalmatlan mélyedéseken keresztül 
ne feküdjenek és hogy a vágásokból való kiszállításra is 
már a döntés alkalmával a legelőnyösebb helyzetbe 
hozzuk azokat. Állandó is volt oly szerszám és eljárás
nak megtalálása iránti törekvés, mellyel a völgy felőli 
oldalon gályákkal dúsában megrakott és rendszerint ide 
hajló fákat hegynek fel, a természetes dülés irányával 
ellenkező oldalra lehet ledönteni, mi ha sikerült, az 
előbb felsorolt hátrányok mind elkerülhetők.

Sokféle eljárást alkalmaznak, számos ily rendeltetésű 
szerszámot találtak már fel, de az eredményt egyik sem 
biztosítja, s ha igen, akkor is oly nehézkes eljárás és 
szerszám használatával, hogy azok a gyakorlati életben 
elterjedni nem tudtak és ma is oda döntögetik le — 
épségének kárára — a fát, hova az természetes hajlása 
szerint kívánkozik.

Megszereztem volt az egyik legjobbnak látszó szer
számot és össze is csődítettem a famunkásokat, hogy 
előttük egy nehéz bükkfát, amelyiknek közelében csúsz
tató vizes csatorna épült, ne ide, hanem hegynek fel 
döntsék le. Hát felsültem, bükkfámat a csatornán keresz
tül kellett buktatni és ez a felsülés adott buzdítást arra, 
hogy kitartó kísérletezés után olyan eljárást és szer
számot tudtam megtalálni, mellyel á kívánt cél elérhető.

Fadöntő csavarom, melynek képe egy döntés alkal
mából való fényképi felvétel másolatában van e lap 
hirdetései közt bemutatva, úgy összetételében, mint hasz
nálati módjában oly egyszerű, hogy azt az erdei munkás 
könnyen és a szerszám épségének veszélyeztetése^ nél- 
kül használni tudja, kedvvel is használja. Egészben 8 
kilogramm súlyú, négy alkatrészből áll az, még pedig : 
a hosszúkás talpú csavaranya, benne a csavarorsó, 
melynek bunkójában za fordító rúd elhelyezésére való 
lyuk van fúrva. Ennek félgömb alakú végére, mint kalap 
jön a megfelelő homorú vájattal készített nyomó lap. t 
negyedik alkatrész az erős acélból készült fordító rúd 
és ezeken kívül nincs abban még egy szegecske sem.

A csavarnak'minden alkatrésze kellő szilárdságú acél
ból készíttetvén, emelő ereje oly nagy, hogy vele már 
egy 18 köbméter fatömeggel bíró és a völgy felé meg
lehetősen hajlott jegenyefenyőt is döntöttem a termé
szetes dülés irányával ellenkező oldalra, hegynek fel. A 
6Ö centiméter hosszú fordító rudat igaz, -hogy négyen 
nyomtuk ez alkalommal, de különösen nagy is volt a fa, 
súlya legkevesebb 180 métermázsát tett ki.

Kisérletkép, egy emberi erővel hajtva a csavart, fel
emeltem egy fenyőfa-fűrészáruval teljesen megrakott 
vasúti kocsit, illetve annak egyik tengelyét, melyen a 
tengelynyomás 8772 métermázsa volt és eredménnyel 
használtam azt egy nem eléggé magas lábfalra épített 
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három szobás faháznak 50 centiméterrel magasabb láb
falra való felemelésénél is. Természetes, hogy a ház 
sarkait rendre egymás után és így is csak részletekben 
emelgettem fel, mert a csavarnak hosszúsága csak 10 
cm. és ennyit sem szabad egészen kihajtani.

Fadöntésnél a kívánt dőlés irányával ellenkező olda
lon a kérgen belül egy 10 cm. mély és 20 cm. magas 
üreget vágunk a fa tuskójába, hova az emelőcs'avart 
állítjuk be és ezzel feszítjük szét az üreg fedőlapjának 
folytatásában fűrésszel metszett vágáslapot, amivel együtt 
emelkedik fel a fa és amikor hossztengelye túlhaladt a 
függélyes irányon, lefordul a másik -oldalra. Munka 
közben sohasem szorulhat a fűrész, a vágáslap záródását 
megakadályozza a csavar, s ha mégis záródott, ki
nyitja azt.

A szerszám biztosan működik; erdészek és faterme’lők- 
nek azzal a biztos tudattal ajánlom megszerzését, hogy 
kezükbe egy hasznos szerszámot adok.

Bartha Ábel.
‘ ‘ ‘ * 1 * ' ‘ ‘ ‘ * * 1 1 1 1 • * * ■» 1 * 1 * 1 -5: * 1 ' * ‘ '

Mocsáraink madárelőkelőségei.
(Folytatás.)

A phaeopus-faj húzási vonalát ugyanis, a Dél-Magyar
országi széktó sorozat láncolatával a Tisza-folyó iránya 
adja és talán a Szeged alatti Fehértó s ettől északra 
elterülő őrgróf Fallavicini-féle gyepháti sík tavak a leg
délibb pontok, hol e faj még földrészünket illetőleg, a 
tavaszi húzás idejében bőven s csapatostól fordul elő s 
huzamosabban tartózkodik. Valószinüleg innét terjednek 
el aztán az egyedek az Alföld keleti és északkeleti részei 
felé, általában a szokott irányokba, így. a Tisza jobboldali 
partvidékeire és oly pontokra, hol még itt-ott a régi 
rétvilágból megmaradt alkalmas madárleszálló helyek 
léteznek. így a Tisza „irányvonalát követve (természete
sen nem a szorosan vett partvonal szűk határai között), 
valahol az északi vagy északkeleti országhatár-részek 
vízválasztóin át húzódnak ki (a nagy gojzerek nagyobb- 
részével együtt) hazánk határaiból.

A vékonycsőrü legkisebb (tennirostris) fajnál hazánkat 
illetőleg, egy bizonyos geográfiái elterjedési körről alig 
lehet szó. Mint ritkaság, előkerül már az ország-külön
böző részén, így Stetter valamikor a Maros mentén 
Maros-Németinél illetve Déva közelében akadt rá;*  
Fászl J. homályosan olyasformát említ, mintha a Fertő 
körül „unikumszerüen“ előkerülne.**  Egyébiránt elő- 

‘E. A. Bielz: „Fauna der Virbelthiere Siebenbürgens“, pag. 121.
** „Sopron madarai“ (iskolai értesítő). 1882/83. pag. 31—1.

jöveteléről nyugati Magyarországon, egy pozitivebb adatot 
is találunk följegyezve, mely a Hanságot jelöli meg les
helyül (Morast. Coll. Tinger. Ornis Vindobonénsis. 
Ant. 172.) ,

A szegedi Fehértónál is lövetett már néhányszor 
tavaszi húzáskor.

A másik két fajról megjegyzem még, hogy Erdélyben 
a Mezőségen s több más helyen, ha nem is bő, de 
rendes előfordulásuk van. Leginkább a Maros mentén s 
a nagyobb folyóvizek körül szoktak feltűnni tavaszi és 
őszi húzásukkor. Csató János észleletei szerint a Sztrigy 
mentén is előfordulnak*  noha a Sztrigy folyó nem képez 
madárvonulási útvonalat. Egyébiránt a gojzerek általában 
nyughatatlan, kóbor természetű szárnyasok lévén, néha 
oly helyeken is meglepik az embert váratlanul meg
csendülő szózatukkal, ahol különben még kivételes elő
fordulásuk sincsen. így legkivált hosszú őszön jelentkezik 
náluk a csatangolási hajlam. Kóborlásuk közben eltéve- 
lyedvén, néha oly vidék vadászainak is okoznak aztán 
meglepetést megjelenésük által, ahol azelőtt a „hosszú 
orrú“, füttyös természetű szép madarakat : a „ritka 
gojzert“, melyek azonban istenért se várnak be puska
lövésre, még hírből is alig ismerték.

Noha főleg viz az eleme a gojzernek Is — mint álta
lában minden gázló fajnak, mégis a kóborlásban levő 
vigéc madarak mindig repceföldeken s gazverte bogaras, 
tücsök,dús tarlókon ütik fel tanyájukat, ahol — ha meg
szeretik a helyet — heteken át elidőznek egyfoly
tában.

Szokott elterjedési körükben — azaz ahol rendes elő
fordulása van a gojzereknek, mint például az Alföldön, 
— nyáron-ősszel legkedvesebb tartózkodási helyök a 
széktavakat környékező gyepes legelők, általában a sík 
vizek köre s mint pár exellence parti madarak, tavasz- 
szal alig is találhatók máshol, mint a nagyobb sík vizek 
partjain, honnan kirándulásokat a művelés alatt álló 
földekre alig tesznek. Rét, illetve mocsárvidékeken is 
mindig a síkvizek körén ütik föl tanyájukat e szemfüles 
szárnyasok s különösen szeretik az oly helyeket, ahol
u. n. madárdelelök (porondok és földgerincek) emelked
nek ki a vizekből, melyek kedvenc pihenő és figyelő 
pontjaikul szolgálnak, messzire beláthatván azokról a vizi 
tájat, mert a nagy vigyázékonyság már második ter
mészetük.

Nyáron-ősszel kevésbé válogatósak a tartózkodási 
hely dolgában. Épp oly gyakran találkozunk velük a tar
lós mezőkön, mint a vizek körületén; szóval ilyenkor 
alig tesznek különbséget viz vagy szárazföld között. Ha 
meggondolják magukat, csak felkerekednek s mennek 
ki a nap heve által agyon perzselt pusztára sáskát, 
szöcskét kergetni; aztán változatosság kedvéért fölkere
sik a kulturföldek tücskéit, bogarait; meg ismét men
nek vissza a vízre elővenni a békákat, fogdosni apró

“ „A Sztrigy mentének és mellékvölgyeinek leírása“, pag. 33. 
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halfélét. — Kivált ha időváltozás van küszöbön — mind
untalan változtatják tanyájukat e különben is igen nyug
hatatlan és kósza természetű szárnyasok. Elég különös 
mégis emellett, hogy rendes helyeiket mindig szabályos 
pontossággal megtartják és bizonyos időben ezeken 
mindig föltalálhatók.

Vannak évek, midőn némely madárfaj a szokottnál 
feltűnően nagyobb számmal jelenik meg. Ezt tapasztal
tam a többi közt a szürke és vörös gémnél (Ardea cinerea 
et purpurea), a kis kócsagnál (Egretta garzetta), az üstö
kös vagy vasfejü gémnél (Buphus valloides), a gojzer- 
nál stb.

Az illető madárfaj említett szokatlan bő előfordulásá
nak kivételes jelenségét, az alföldi halász-, vadász- és 
.pásztornép az: ideje van neki jelzővel szokta meg
különböztetni a szokott rendes előfordulási állapottól. 
„Ideje van“ -aztán néha nemcsak a madárnak, hanem 
egérnek, pocoknak, hörcsöknek és sok más istenverte 
„férögnek is“, melyek közzé a „bogárfélék“ — sáskák, 
tücskök stb. alakjában; — is tartoznak.

Valamely „férögnek“ a fölszaporodása vagyis „ideje", 
mindig magával szokta vonni bizonyos madárfajnak vagy 
fajoknak az „idejét“ is, amikor aztán megtriplázódik a 
számuk. Például egér pocok kalamításnál csak megjelen 
a sok kánya, ölyv meg vércse-féle madár; ürgés eszten
dőben pedig annyi parlagi és réti sas (Aquila imperiális 
et Haliaetus albicilla) tűnik föl, hogy a rendes előfordu
lás mellett 50 esztendő alatt se mutatkozik annyi.

Mikor a tücsöknek van az „ideje“, akkor tapasztalá
som szerint a gojzerek szaporodnak meg ellenszerül, 
azaz a tücsök és a gojzer „ideje“ rendesen együtt jár.

Tudnivaló, hogy a gojzer legkedvesebb tápszere a 
mindenféle bogár mellett kiválóan a mezei tücsök s 
annak idejében csak egyetlen példány is rengeteg mennyi
séget pusztít el ezen kártékony portékából.

A tücsök-vadászatnál nagy előnyére van meggörbített 
csőre, mely pompás eszköz a barlangjában suton ülő 
bogár kipécézésére. És e madár használja is ügyesen ! 
Nincs oly földrepedés, tücsöklyuk, hogy., mélyre benyúj
tott kampójával ki ne tudná kotorászni a rejtődző ipsét.

Bogár-tücsökdús őszökkel az Alföldön észrevehetően 
megszaporodik a gojzerek száma. A Tisza-vidéken ilyen
kor seregestől járnak mindenfelé A marhajárások, szántó
földek és letarolt mezők fölött naphosszat látni röpkedő 
csapatokat, melyek aztán itt is, ott is leereszkedve, úgy 
legelik a tücsköt, mint a libák a füvet.

A gojzerek tulajdonságait véve szemle alá, első sorban 
is legjellemzőbbnek találjuk rendkívüli vigyázékonyságu- 
kat, mely által különösen a nagy faj tűnik ki. Ez 
ugyanis oly impertinens gyanakodó, bizalmatlan vad, 
hogy e tekintetben a legóvatosabb szárnyas is mögötte 
marad. Az egyéniségére nézve veszedelmes vagy veszély
telen ember közt minden körülmények között különb
séget tud tenni. így például a halászra meg a pásztor
emberre rá sem hederit; de ha paraszt vagy csak vala

micskét feltűnő egyén ötlik is szemébe, mindjárt odább 
áll; ennélfogva csak észrevétlenül lesből lehet lövésre 
kapni, utánjárással hiába vesződik a legjobb lövész is.

Hallatlan, szinte hihetetlen távolból észreveszi a vadászt, 
csengő füttyével figyelmeztetve a többi madarakat a 
veszedelemre. És e rétvilág szárnyas népségei úgy lát
szik, teljes tudatában is vannak e fütty jelentőségének, 
mert szárnyra kapva, azonnal tovább állnak.

De nemcsak az emberrel szemben, hanem az állat
világ iránt is bizalmatlanok a gojzer-fajok általában. Épp 
úgy odébb állnak egy hirtelen felötlő nagy gém, mint a 
vadász láttára. Általában igen kiképzett 'önfentartási 
ösztönnel bírnak, úgy, hogy a legjelentéktelenebb csekély
ség már gyanúsnak tűnik föl előttük.

Ami a gojzerek vadászatát illeti, azt csak oly vizeken 
lehet rendszeresen gyakorolni, ahol úgy tavasszal, mint 
őszönte rendes „járásuk“ van; oly vizeknél, ahol csak 
elvétve tűnik fel egy két példány, nem érdemes az utá
nuk való leselkedéssel időt vesztegetni-egy sáros gödör
ben. Elejtésükre nézve következő, amit általában aján
lani lehet.

Mivel nagyobb vizeknél a gojzerek mindig meg szok
ták tartani húzási irányukat, ki kell puhatolni, mely 
irányban szoktak egyik vízről a másikra átváltani; oda 
kell aztán elállani lesbe, persze megfelelő mélyre ásott 
lesgödörben, melynek egyébként is oly tágasnak kell 
lenni, hogy a lövész összes rekvizitumaival — esetleg 
vizslájával együtt — kényelmesen elférjen benne; e 
mellett úgy kell elkészíteni, hogy lépcső forma ülő pad
kával bírjon. A lesgödör körületére nagy göröngyök lesz
nek helyezve, hogy lesbe ülve, az ember feje ki ne 
lássék; hanem ezen bástyára lőréseket kell vájni arra
felé, amerről a gojzereket várjuk.

Ha a fölfakadozó viz miatt a lesgödör-készítés nehéz
ségekbe ütköznék vagy egyáltalában kivihetetlen volna, 
úgy csak tágas hordó segélyével boldogulhatni, mely 
természetesen egészen lemélyesztendő és szintén görön
gyökkel rakandó körül. A kényelem, illetve a szabadon 
mozoghatás szempontja, itt is szem előtt tartandó.

A lesben ülő vadásznak, ha eredményre akar számí
tani, a kellő óvatosságot soha sem szabad szem elől 
téveszteni, különösen őszi leseken, mely évszakban a 
gojzer sokkal óvakodóbb, mint tavaszi húzásakor, midőn 
a szerelem néha szinte vakká, de legalább is kevésbé 
előrevigyázóvá teszi.

Nem ajánlatos a lesből minduntalan kitekintgetni, meg 
a puskacsövet villogtatni, mert a gojzer ■ mesés távolból 
észrevesz minden mozdulatot (főként a szeméről veszi 
észre az embert, mint minden vízi szárnyas) és azonnal 
más irányt vesz. Egyébiránt szükségtelen is gyakran ki
tekintgetni a lesből, mert a gojzer úgyis , már messze 
távolból jelzi jövetelét ismeretes fütyülésével, mely oly 
éles, hogy csöndes időben mértföldekre elhallani.

Tavasszal a már említett okból nem szükséges .na
gyobb óvatosságot kifejteni. Ez évszakban (április hóban) 
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szép verőfényes reggeleken, néha igen alacsonyan, hal
kan és szótlanul húznak a vizek mentén (a nagy fajról 
van szó). Ha ezt észreveszi a vadász; jól teszi, ha kissé 
szorgosabban vigyáz kifelé, nehogy a húzó vad várat
lanul lepje meg, mert megeshetik', hogy épp akkor je
lenik meg á csapat közvetlen a gödör fölött, mikor leg
kevésbé van rá elkészülve. Hogy aztán ily esetben a 
nagy sietség, kapkodás miatt még oly lassú és mester
kéletlen röptű madarat is el lehet hibázni, mint a gojzer, 
az természetes.

A kisebb fajú gojzerrel szemben se tavasszal, se ősz
szel nem -szükséges valami »különös előrevigyázással 
élni, mivel ez legtöbbnyire bejelenti közeledését folyto
nos kiáltozásával, kivált az egyesével húzó kósza pél
dányok. Ha szól, hangjáról azonnal megismerhetjük, még 
ha nem is látjuk, mert hangja a nagy fajéval össze
hasonlítva: sokkal kevésbé éles, általában a mellett 
csak mély hangként tűnik ki, holott csőrük egyforma 
szerkezettel bír.

Ez a faj többnyire egyesével, kettesével kerül cső 
elébe, általában sok soha sincs együtt; a nagy faj azon
ban többnyire csapatokban jár-kél; egyesek ritkábban 
röpködnek; tavasszal azonban gyakran láthatni egyes
kettesben húzó példányokat is, így a húzás kezdetén és 
az utóvonulás zárultával. Ősszel gyakran 3— 400, sőt 
több darabra becsülhető seregekben is mutatkoznak a 
székháti vizek körén leszállva; húzáskor azonban kisebb 
csapatokra szakadoznak.

Oly vizeken, ahol a gojzerek tavaszi húzásukkor foly
vást tanyázni szoktak, igen sikeresen lehet rájuk a viz 
szélére (a les közelében) kirakott kitömött példányok 
(maszkok) segélyével vadászni.

E vadászati módot különben — mint addig ismeret
lent — évekkel ezelőtt a szaklapokban körülményesen 
ismertetvén, — ma már mindenféle helyes gyakorlásnak 
örvend; azért ezúttal fölöslegesnek tartván részletekbe 
bocsátkozni, itt csakis a főbb szabályokra szorítkozom

Mindenek előtt előre bocsátom, hogy a maszkkal való 
vadászat csakis és kizárólag tavasszal vezet célhoz; 
ősszel rá sem hederít a gojzer a csalókra.

Maszkkal vadászva, szükséges, hogy a lövész a nős
tény gojzer dallamosan hangzó összetett pulptll-szQrü 
hívó szavát meglehetősen utánozni tudja; valami roppant 
természetességre azonban nincs szükség; valamint nem 
szükséges a maszkokat se valami nagy gonddal kikészí
teni. Egyszerűen le kell nyúzni a bőrt, aztán jó erős 
drótot vezetünk végig a testen (melynek segélyével később 
a maszkot a megfelelő természethű állásba hozzuk), 
majd csepüvel kitömjük, aztán összevarjuk a vázat, végül 
zsineg segélyével a szárnyakat a testhez erősítjük s ezzel 
kész a „csaló“, melynek hasába azonban, használatnál 
egy kihegyesített vékony de kemény fából készített mint
egy IV2 láb hosszú pálcát dugunk, mely a lábat pótol
ván, a földbe úgy szúrandó le, hogy a maszk természetes 
állást mutasson,

Szükséges, hogy a vadász nemcsak egy-néhány, de 
legalább is 8—10 gojzer — s minél több különféle 
sneffszerü madárból összehozott maszk-kollekcióval lássa 
el magát, mert a csalókhoz nemcsak a gojzerek, hanem 
mindenféle sneffek is lejönnek.

A maszkok 15 egész 20 lépésnyi távolra a lesgödör
től helyezendők el. Egy fészét a partszélre, a többit a 
vízbe tűzködjük le össze-vissza, elegyesen.

Persze, a lesvadászat már hajnalhasadáskor kezdetét 
veszi s tart egész reggeli 10 óráig, amennyiben ez idő
tájt a madárhúzásban rendesen szünet áll be; délfelé 
azonban ismét élénkebb lesz kissé a húzás, de szór
ványos jellegű és rövid ideig tartó. Uzsona tájig aztán 
hiába leselkednék a lövész, mert legfeljebb csak egyes, 
hosszabb időközökben előkerülő sneffek mutatkoznak 
csak ; gojzer azonban nem húz.

A lesgödörre vonatkozólag még megjegyzem, hogy az 
a víznek mindig északi partvonalán, vagy a húzás 
irányvonalához képest: északnyugati esetleg északkeleti 
részén készítendő.

Mihelyst a vadász közeledő gojzereket hall — melyek 
reggel a vizen át is ugyan, de legtöbbnyire a part körén 
húznak, — azonnal alkalmazza a hívást s időközönkint 
— feleleteket mindig megvárva ■— ismételje. Attól ne 
tartson, hogy a legmagasabban húzok is figyelmen kívül 
hagyják (kivéve a tavaszi vonulás első kezdetleges stá
diumában érkező csapatokat, minthogy ezeknél a sze
relmi élet még nem ébredezik), sőt ellenkezőleg. A goj
zer, mint fajabeliéhez ösztönszerüleg szító vad, gyakran 
roppant távolból fegyver elé hívható; csak a már lé
szállott csapatot nem lehet csalhangjuk utánzása által 
fölszállásra bírni.

Szabályul veendő, hogy mig a gojzerek le ne eresz
kedtek a maszkokhoz, a lövéstől tartózkodni kell.

Az elejtett madarak fölszedése végett a világért se 
hagyja el helyét a lövész, sőt inkább lehetőleg húzódjék 
le a lesben és várja meg, mig a csapat ismét leeresz
kedik, hogy még egyszer közéjük duplázhasson. Ritkán 
esik meg ugyanis, hogy az elejtettekhez társai a lövések 
dacára is vissza ne térnének egy rövid kerülő után, csak 
a vadász ne mutassa magát.

Az elejtett gojzereket és (sneffeket) nem kell bevinni 
a lesbe, hanem előre készen tartott sodrony-vázak segé
lyével ki kell peckelni lehetőleg természethű állásban s 
kinthagyni a les végéig. Ha nincs kéznél sodrony-váz, e 
célra villás fűz-ágacskákat is alkalmazhatni.

A szárnyalt gojzereket rögtön el kell csipetni az ebbel; 
mert az ilyen úgy ellábal, hogy alig lehet utolérni; ha
nem amint kézbekaptuk, azonnal be kell fogni a száját, 
mert különben az egész tájat alármirozza csúnya visítá
sával.

Ha szárnyazva mélyebb vízre pottyan a gojzer, minden 
idővesztegetés nélkül azonnal érte kell menni, nehogy 
elússzék. A gojzer fajok általában (de különösen a nagy) 
ugyanis igen biztosan érzi magát a vizen; gyakran egész 
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a testéig vízbe lábal s jár-kél benne ide s tova ; ha el
fogy a talaj lábai alól, akkor meg úszik, még pedig igen 
jól, minden erőltetés nélkül. így a röpülésben is mester, 
ámbár kissé lassú (de könnyed és kitartó) röpte van, 
azért nem nehéz lőni. Leszállás előtt egy ideig lebegni 
szokott — ha magasból ereszkedik le — és aztán kife
szített szárnyakkal zúgva bukik alá, de a kellő pillanat, 
bán erősen kifeszített leblei segélyével föntartv'a magát, 
csak néhány kanyarodás után ereszkedik le a földre.

Zavargós, szeles időben sebesen, nyugtalanúl és ma
gasan repülnek, az ismeretes tvl-tvl hangokat adva, s 
hirtelen, mintegy váratlanul csapnak le a magasból.

A mi a gojzerre használandó lövedéket illeti,’ ajánlato
sabb a kissé nagyobb fajta sörét, mert kivált a vének az 
erősebb lövést is kiállják.

(Folyt, köv.) •

Afrikai vadászatok.
Irta Horváth István.

II.
Egy híres magyar tudós és utazó : Hopp János be 

szélte el a budapesti New-York kávéház ujságiró-aszta- 
Iánál néhány apróbb-nagyobb élményét. Öreg barátunk
nak irigylésre méltó tapasztalatai és kalandjai voltak, 
valahányszor végigjárta Afrikát.

Tiszteletreméltó tudósunk már többször volt világkörüli 
körúton, de olyan szeretettel és benső melegséggel egyik 
földrészről sem beszélt, mint Afrikáról. Igaz, ő Afrikát j 
más szempontból nézi és bírálja, mint mi, de minden- 
ésetre a legkörültekintőbb és legobjektivebb kritikával.

Afrika vadászati szempontból a világ legértékesebb és ■ 
legérdekesebb földrésze. Vadállományának bősége, kli- ■ 
májának és éghajlati viszonyainak speciális alakulása, 
földrajzi fekvése, hegy- és vízrajzának — hogy úgy: 
mondjam — előkelősége, mind-mind arra predesztinálja 
Afrikát, hogy még hosszú időkön át az érdeklődés közép
pontjában álljon, úgy vadászati és tudományos,’ mint bár-■ 
milyen más egyéb szempontból is.

Mint első közleményemben is említettem már, Afrika 
iránt az érdeklődés a legmagasabb fokát a legutóbbi év
századokban érte el. Mindenekelőtt vállalkozó szellemű 
és absolut bátorságu emberek keresték föl Afrikát. Előbb 
csak északi részét, mert hiszen ez volt legközelebb hoz
zánk, európaiakhoz, a honnét tudvalevőleg kiindult a 
fölfedezők és nagystílű kalandorok sokféle csapata.

A nemzetek tudósai és vállalkozó szellemű emberei 
közül első sorban az angolokat szállta meg a láz. Aztán 
jöttek a németek, franciák és spanyolok. Később, évek 
múltán már közismertebb lett Afrika rendkívüli fontos
sága, különösen tudományos szempontból és ekkor aztán; 
megindult a nagy invázió, a nagy beözönlés. Jöttek va
lamennyi európai országból és államból a tudósok és 
fölfedezők. De jöttek az államok is, a maguk nyílt és 
burkolt gyarmatszerző politikájukkal.

Megkezdődött a gyarmatosítás. A vallási kötelékekkel 
és vad tradíciókkal alaposan fanatizált afrikai félvad 
emberállatot nem volt könnyű a rabszolgaság jármába 
hajtani. Ez természetes. De a gyarmatosító és leigázó 
politika segélyével mégis sikerült. Mikor az értelmesebb 
lényt, a feketebőrü négert sikerült behajtani a rabszolga
sors „kellemes“ gyönyörűségeibe, akkor már diadalt ült 
a gyarmatosító és fifikus Európa a fekete, sötét Afrika 
fölött és kezdődött az állatok elleni akció is.

Ami aztán már később történt, az már mind érthető. 
Az afrikai leigázott népet először csak vezetőnek, teher
hordónak használták és,csak később munkásnak. Ter
mészetszerűleg erre lehetett legelőször és legpraktiku
sabban használni az afrikai embert, mert rajta kívül nem 
ismerte és nem is ismerhette senki sem olyan jól ezt a 
nagy földrészt.

A fölfedezések korában a tudósok már maguk is rá
jöttek, hogy Afrikában minden lépten-nyomon életvesze
delemben forognak a rengeteg mennyiségű és milyenségü

Magyarországi gólyák Durban egyik elhagyatott erődjének 
csonka tornyán.

vadak által. Erre igen rövidesen rájöttek és az volt az 
első tennivalójuk, hogy ezeknek a vadaknak az élet
módját mindenféle fázisában kitapasztalják. Aztán kita
pasztalták az ellenük való védekezés módozatait is.

Ma jót nevetnénk azon a primitiv lőfegyveren, amellyel 
az afrikai utazók utrakeltek, hogy vele a vadállatok ellen
séges támadásaikor védekezzenek. Ma már ezek a fegy
verek múzeális tárgyak, de ezek a régi fegyverek hódí
tották meg és tették naggyá és hatalmassá Afrikát. Ezért 
tehát csak tisztelettel tartozunk a nagy tudósoknak és 
fölfedezőknek.

Természetesen a fölfedező útak az Európához legköze
lebb eső ponton, Észak-Afrikából indultak ki legelőször. 
Csak jóval későbben, évek múltán kutattak Zanzibár 
környékén, azután Dél-Afrikában és csak legvégül kezd
ték meg. a keresztűl-kasul és az elejétől-végig való ku
tatást. De ekkor már kezdetét vette a fegyveres hó
dítás is.

Ekkor már néhány nyomtatott leírás is meg jelent 
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Afrikáról és az általános érdeklődés — majdnem kizá
rólag a tudós-körökben — immár fölkeltetett. Napról- 
napra szerveztek újabb és újabb expedíciókat és már 
olyan is akadt, amelyik kizárólag vadászás és a vadak 
életének és szokásainak megfigyelése céljából szerveztetett.

Ezektől az expedícióktól eredő följegyzések nyomán 
és alapján és közvetlen tapasztalatból kifolyólag fogok 
egy csomó afrikai vadat ismertetni. Közölni fogom az 
egyes vadak vadászásának módját is. Sikerült egy Algeri, 
egy Zanzibári és egy Cape-Town-i fotográfus-cégtől né
hány jól sikerült fotográfiát beszereznem, amelyekből 
ezúttal keítőt ide nyomva láthat az olvasó.

Afrika északi részén különösen fölemlítendő a „sivatag 
hajója“, Északafrika tipikus teherhordója, a kétpupu, teve. 
A kétpupu teve, bár egész Afrikában föltalálható, olyan 
tömegesen sehol sem nyert alkalmazást, mint északon. 
A kétpupu teve tulajdonképen vadon élő és rendkívül 
szapora állat, igénytelen, nem válogatós és a legolcsóbb 
és leghitványabb élelmiszerrel is beéri. Elfogva, meg-

Török medvetáncoltatók Tripolisz egyik utcáján.

szelídítve még sokkal igénytelenebb lesz. Jó teherhordó 
és kitartó gyalogló. A homoksivatagban biztos lábbal jár 
és a zivatart már jó előre megérzi. Újabban a vadonban 
nagyban vadásszák: bőre, szőre és egyes testrészei miatt. 
Lelövése nagy gyakorlatot igényel, mivel a teve rend
kívül finom érzék- és halló-szervekkel bír, ami által a 
legkisebb gyanús zajra vagy szagra fölriad és pillanatok 
alatt eltűnik a szem elől. Fogságba ejteni sem könnyű 
a tevét, de mindenesetre könnyebb, mint meglőni. El
fogása különféle módszerek által történik és ezzel kizá
rólag az, afrikai benszülöttek foglalkoznak. Ugyszinte a 
szelidítésével is.

A mi kedves kis házi- és parti-fecskéink, gólyáink — 
szóval a köznép által legjobban ismert és szeretett köl
töző-madaraink — köztudomás szerint az ősz beköszön
tésével szintén Afrikát keresik föl, ahol melegebb a lég 
s ahol nyílik még a virág.

A „Magyar Nemzeti Muzeum“ évről-évre —-. tudomá
nyos céíból és szempontból — kis csont- vagy fémgyűrűt 
alkalmaztat a Magyarországon költött kis gólya-fiókák lá

bára egy rövid kérés nyomtatott szövegével, hogy ahol 
a gólya — megtollasodva és tőlünk elköltözve — fészket 
rak és megtelepszik, tudassák az ott élő emeberek ezt a 
körülményt a gyűrűt alkalmazó múzeummal.

Ilyen értesítés évről-évre érkezik be a Múzeumhoz és 
legtöbbjét Afrikából küldik. A csatolt fölvétel az angol
búr háború miatt szomorú emlékű Durban város egyik 
elpusztult várszerü erődítményéről készült, amelyen Ma
gyarországból kivándorolt gólyapár látható, amint élel
met visznek fiókáiknak. Ezek a gólyák az onnét küldött 
értesítés szerint Szeged környékéről valók.

Másik képünk a most anrtyira aktuális Tripolisz egyik 
utcai jelenetét mutatja be, még a béke idejéből, jó
kedvű török medvetáncoltatok kínozzzák ostoba táncol- 
tatásukkal a hatalmas barna medvét.*

* Kinevezések. A m. kir. földmívelésűgyi minis
tér Totth László m. kir. segéderdőmérnököt a Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdészeti 
ágazatánál alkalmazott tisztviselők létszámába az erdő- 
rendezéstani tanszékhez tanársegéddé kinevezte. — 
Frigyes főherceg Ő cs. és kir. fenségének erdészeti 
tisztikarában Pfennigberger Félix és Májerszky István, 
jelenlegi állomáshelyük megtartása mellett, főerdészekké 
neveztettek ki. (Bellyei uradalom, karapancsai és laskói 
erdőgondnokság.)

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Csopey Kornél m. kir. erdőtanácsost Buda
pestről (a földmivelésügyi ministerium I/A főosztályából) 
Sopronba és megbízta az ottani m. kir. állami erdőhiva- 
tál vezetésével. — Slijepcevic Illés erdőmérnökjelöltet 
Zágrábból Máramarosszigetre, Litassy István erdŐmérnök- 
gyakornokot Máramarosszigetről Zágrábba helyezte át.

* A parcellázási uzsora. A kivándorlás ellen leg
hatásosabb eszköznek tartják a parcellázást, főleg azok, 
kik eladósodott jószágaik terheit a parasztságra akarják 
hárítani. Helyes az a feltevés, hogy az esetben, ha a 
nép olcsó földhöz, vagy jó kereseti alkalomhoz jut, ez a 
kivándorlást megakaszthatja. De drága parcellázások ál
tal ezt sohasem lehet keresztülvinni, amint ez a követ
kező eklatáns példából is kitűnik. Róbert pármai herceg 
tóbai birtokát megvásárolta egy takarékpénztár, mely azt 
parcellázta. A tóbai lakosok alig bírnak saját földet, a 
legtöbb hercegi földeket tart bérben, amiért 1864. óta 
holdanként 32 korona bért fizettek, A takarékpénztár 
most holdanként 48 korona bért követel! S ha valaki 

* A medve állítólag importált állat Afrikában és a vadonban 
szabadon alig egy-két példány él. Ezt francia légionista katonák 
állítják.
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vásárolni akar földet, attól holdanként nem kevesebb, 
mint 1300—1500 koronát követel! holott a szomszédos 
Csekonics-féle birtokon 700 koronáért adják holdját. A 
tóbai gazdák csak két lehetőség előtt állnak: vagy drága 
pénzen vásárolnak földet, de akkor biztosan tönkre men
nek, vagy ha nem vesznek földet, más keresetet kell 
szerezniük és — Amerikába kivánáorolni. Ilyen par
cellázási uzsora tehát kitűnő eszköze — a kivándor
lásnak. (Atlas.)

* Fokozódó visszavándorlás. Nehány hét óta a 
monarchiába visszavándorlók száma körülbelül megfelel 
a kivándorlók számának. Minthogy nem lehet feltételezni, 
hogy jelentékeny volna a kivándorlás, ha Amerikában a 
munkaviszonyok kedvezőtlenek, a tartós visszavándorlás 
csak azzal magyarázható meg, hogy az természetes kísérő
jelensége a sok éve tartó kivándorlásnak: már annyi a 
kivándorolt Amerikában, hogy állandó nagyszámú vissza
vándorlás állt be. Ha a ki- és visszavándorlók száma a 
jövőben'is egyensúlyban marad, akkor az egész modern 
népvándorlás elveszti veszélyes jellegét, mert ebből az 
tűnik ki, hogy azok, kik Európában nem találnak kere
setet, Amerikába vándorolnak, de — ismét visszatérnek, 
mihelyt odaát megtakarításokat értek el. (Atlas.)

Felhívás
az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését 
engedélyező alapból az 1912—1913. tanévben kiosztható 

segélyek ügyében.

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgá
lati ügyköréhez tartozó állami erdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap
ból, az 1912—1913. tanévre szóló segélyek az 
1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott szabály
zat 8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó 
évi julius havában osztatnak ki.

Az idézett szabályzat értelmében segélyben 
részesülhetnek az állami erdészetnél (kincstári 
erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. 
erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a Selmecbányái 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál 
és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott 
tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és el
halt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdé
szeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincs
tári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi 
tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1912—1913. tanévre felvétetnek, továbbá 
amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizo
nyítványaikban kitüntetett összes osztályzatok 
legalább fele kitűnő, jeles, igen jó, vagy jó.

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.

Tornából, énekből, valamint az egyes nem 
kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az igény
jogosultság megállapításánál számításba nem 
vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói 
a szabályzat 18. §-a szerint segélyben részesít
hetők, a következők:

A) fiúgyermekek részére:
1. az erdészeti főiskola,
2. gymnásiumok,
3. reáliskolák,
4. a felső kereskedelmi iskolák,
5. felsőipariskolák és
6. polgári iskolák.

B)‘ leánygyermekek részére:
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők,
2. női kereskedelmi tanfolyamok,
3. felsőbb leányiskolák,
4. polgári leányiskolák.
C) mindkét nembeli gyermekek részére:
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, 

hogy a fiúgyermekek és az 1—IV. osztályba 
járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet 
hiányában másutt kénytelenek tanulni.

2. A siketnémák, vakok stb. oktatására szol
gáló gyógypaedagogiai tanintézetek és pedig 
tekintet nélkül a gyermekek életkorára és elő
képzettségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt 
tanintézetek rendkívül, vendég- és magántanulói, 
nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti 
stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők.

A segélyek adományozása a folyamodó tiszt
viselő, illetve árva vagyoni viszonyainak számba
vételével történik. Egyenlő igényjogosultság mel
lett előnyben részesülnek az árvák s azok a 
tisztviselők, kiknek több elláttatlan gyermekük 
van, vagy akiknek hivatali székhelyén megfelelő 
tanintézet nincs.

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége 
is figyelembe vétetik. .

A tisztviselő rendesen csak egy gyermek 
nevelésére nyerhet segélyt; 2 gyermek, vagy 
rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor, 
ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a 
második esetben legalább 5, még szülői ellátást 
igénylő gyermeke van.

A segély a szabályzat értelmében mindenkor 
csak egy-egy tanévre adatik, a segélyben része
sülő a következő tanévben is részesülhet segély
ben, de csak új kérvény alapján.
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A segélyek minden év szeptember havától 
kezdve tiz egyenlő havi részletben szolgáltatnak 
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek 
tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyi
kében tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha 
a gyermek az illető tanintézetbe felvétetett.

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő 
a folyamodó ellátatlan gyermekeinek száma s 
kora, az általuk látogatott tanintézet, az esetleg 
élvezett ösztöndij, vagy más ily nemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, 
illetőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyít
ványai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról 
szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan, 
anyátlan árváknál az árvaszék igazolványa 
csatolandók.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivat
nak, hogy az alapból nyerhető segélyek iránti 
kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva, leg
később folyó évi julius hó 8-ig „Az államerdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap intéző bizottságához" (Budapest, V. 
Zoltán-utca 16. sz.) beküldjék. Az ezen határ
időn túl beérkező vagy kellőleg fel nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1912. évi május hó.
A m. kir. földmivelésügyi minister.

45561 — 1912. szám..

Pályázat erdősítési jutalmakra.
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-cikk) 165. §-ában 

körülirt kopár, vízmosásos és íutóhomokterületeken ez év
ben létesítendő, közgazdasági jelentőséggel bíró erdősíté
sek megjutalmazására az országos erdei alapból tizenegy 
(11) nagy jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilenc (9) má
sodrendű elismerő jutalmat tűzök ki, u. m.:

három egyenként 1000 koronás nagy jutalmat, (kettőt 
készpénzben, egyet dísztárgyban),

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat, (kettőt 
készpénzben, kettőt dísztárgyban),

négy egyenként 600 koronás nagy Jutalmat, (kettőt 
készpénzben, kettőt dísztárgyban),

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban),

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban),

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutal
mat, (hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban)^

és négy egyenként 200 koronás másodrendű elismerő 
jutalmat, (hármat készpénzben, egyet dísztárgyban),

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon 
erdősítéseikkel versenyezhetnek, a melyeket az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 165. íj ában körülirt kopár-, vízmosásos, vagy 
futóhomokterületeken általánosságban véve állami pénz
segély igénybevétele nélkül — kivételes esetekben azon
ban, midőn a birtokos a munkálatokat különös gondos
sággal és sikerrel, rendkívül nehéz viszonyok között tel
jesítette s azokkal fontos közérdekeket sokszorta nagyobb 

mértékben elégített ki, mint a mennyire saját érdekeit 
előmozdította — állami segély igénybevétele esetén is a 
folyó év tavaszán vagy őszén foganatosítottak.

Megkivántatik azonban, hogy:
a) az 1000 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősí

tések egy tagban legalább 25 kát. hold terjedelműek,
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző 

erdősítések egy vagy több tagban legalább 25 kát. hold 
terjedelműek,

c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 10 
kát. hold terjedelműek, és végül

d) a 300 -200 koronás másodrendű elismerő jutal
makra versenyző erdősítések egy vagy több tagban leg
alább 5 kát. hold terjedelműek legyenek.

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az 
első munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig 
állandóan gondozni, a szükséges pótlásokat foganatosí
tani s a létrejövő erdőt az 1879. évi XXXI. t.-c. 2 , 
illetve 4. § ai szerint erdőként fentartani és kezelni tar
tozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1917-ik évben 
fognak a helyszínén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásá
nál az erdősítések sikere és közgazdasági jelentősége, az 
erdősítésnél fölmerült nehézségek és az erdősítésre for
dított költségek fognak irányadóul szolgálni, de a pénz
jutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek ezek mellett a 
birtokos vagyoni viszonyai is.

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat 
igényt, ha a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemes
nek Ítélt erdősítés a jutalom odaítélésének idejében is 
birtokában lesz.

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést 
teljesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja 
illetni. A dísztárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai 
pedig, — kik a jutalmazott erdősítések teljesítése körül 
kiváló érdemet szereztek, — érdemük szerint külön pénz
jutalomban fognak részesülni.

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb 
folyó évi julius hó végéig, a folyó év őszén teljesített 
erdősítéseket pedig legkésőbb folyó évi december hó 25-ig 
kell a birtokosnak a közigazgatási erdészeti bizottságnál 
vagy a kir. erdőfelügyelőségnél pályázatra bejelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az 
erdősítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a be
erdősített terület bérlője is, de pályázati kérelméhez mel
lékelni kell a birtokos írásbeli nyilatkozatát', melyben az 
kijelenti, hogy a pályázatban való részvételhez hozzá
járul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a versenyre 
bocsátott erdősítést az 1879. évi XXXI. t.-c. 2. vagy 4. 
§-aiban meghatározott feltételek szerint állandóan erdő
ként fogja fentartani és kezelni.

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét, (község, 
dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre hasz
nált fanemeket pontosan meg kell jelölni.

Budapest, 1912. évi május hó.
Af. kir. földmivelésügyi minister.

Mérnök-segédet keresek,
ki műszerrel való mérésben jártas. Ajánlatokat 
fizetési igények megjelölésével kérek AJTAY SÁN
DOR, erdó'mérnök ARAD, Karolina-utca 1 a címre.
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T ölgyfa-eladás.
A felsőapsai volt úrbéres közbiftokosság f. 

évi junius hó 26. napján d. e. 9 
órakor Felsőapsán a községházánál tartandó 
zárt írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános árverésen eladja az állami erdőkeze
lés alá nem tartozó legelőilletőségen mintegy 
400 k. holdon, tövön kibélyegzett, a m.-szigeti 
m. kir. állami erdőhivatal által törzsenkénti fel
vétellel felbecsült, 11400 drb tölgyfatörzset, 
összesen 100^8 m3 fatartalommal, amiből 5594 
m3 kéregnélküli haszonfa.

Kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított 
becsérték 116.171 korona; bánatpénz a kikiál
tási ár 10 °/o-a.

Az erdő a máramarosszigeti vasúti állomástól 
25 km.-nyíre fekszik, amiből mintegy 3 km. 
erdei út, 12 km. községi, 10 km. pedig törvény
hatósági út.

A részletes fatömeg- és érték-becslési mun
kálat, továbbá az eladási és szerződési feltételek 
megtekinthetők a m.-szigeti m. kir. állami erdő
hivatalnál, a m.-szigeti járási főszolgabiróságnál 
és a felsőapsai községi elöljáróságnál.

Az érdeklődők helyszíni megszemlélés végett 
forduljanak a felsőapsai volt úrbéresek elnökéhez.

Máramarossziget, 1912. május hó 26.
Jónás, 
főszolgabíró.

Biharvármegye közig, erdészeti bizottságától. 
2802- 1912. kb. szám.

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye közigazgatási erdészeti bizott

ságának megbízásából közhírré teszem, hogy 
Bihar vármegye élesdi járásában fekvő Rév köz
ségi volt úrbéreseknek Rév község határában 
levő erdejében 115451 —1911. számú m. kir- 
földmivelésügyi ministeri rendelettel kihaszná
lásra engedélyezett 45 2 k. hold területen mintegy 
750 m3 becsült bükkműfa és 567 m3 becsült 
bükk és kismennyiségü csertüzifa . 1912. évi 
julius hó 10. napján d. e. /2 11 órakor Rév 
községházánál írásbeli zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen tövön becsáron 

felül el fog adatni. A hivatalosan megállapítot 
becsérték mint kikiáltási ár 21519 korona azaz 
huszonegyezerötszáztizenkilenc korona, a bá
natpénz 2200 korona. Szabályszerüleg kiállított 
és a bánatpénzzel felszerelt zárt írásbeli aján
latok a szóbeli árverés kezdete előtt alólirott 
árve.relő bizottsági elnök kezéhez nyújtandók 
be, szabálytalanul és hiányosan felszerelt, utó- 
és távirati, nemkülönben becsáron alóli ajánlatok 
visszautas! ttatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
nagyváradi m. kir. állami erdőhivatalnál és Rév 
községházánál a hivatalos órák alatt megte
kinthetők.

Nagyvárad, 1912. évi május hó 28-án.
Dr. Gerlán Gábor s. k. 

vármegyei aljegyző.

344—1912. sz.

Pályázati hirdetmény.
Sopron vármegye tekintetes közigazgatási erdé

szeti bizottságának megbízása alapján

két védkerületi erdőőri állásra
egyenként 800 korona évi összíizetéssel ezennel 
pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak az erdőőri állásokra 24 évet 
betöltött és 35 évnél nem idősebb okleveles 
erdőőrök.

A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók és 
1912. évi junius hó 30-ig az álanti hivatalhoz 
adandók be.

A kérvényhez csatolandó 1. erdőőri- oklevél,
2. keresztlevél, 3. orvosi bizonyítvány, 4. szol
gálati bizonyítvány, 5. erkölcsi bizonyítvány.

A magyar nyelvnek szóban és írásban való 
tudása elengedhetetlen kellék, a német nyelv 
tudása pedig előnyt biztosít a pályázónak, azért 
a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles.

Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, 
jó minősítéssel bíró kiszolgált katonai altisztek 
és csendőrök kérvénye is figyelembe lesz véve.

M. kir. állami erdó'hivatal.
Sopron, 1912.' évi junius hó 7-én.

H. Anderkó Ábel,
m. kir. főerdőmérnök,

az erdőhivatal ideiglenes vezetője.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömőr m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Bükköseink feltárása.
Irta Elek István.

Lukács László ministerelnök expozéjában 
megismételte és így megerősítette a földmivelés
ügyi ministernek az országházban tett ígéretét, 
miszerint a kincstári erdők feltárására 25 millió 
korona hitel igénybevételére fog felhatalmazást 
kérni a törvényhozástól.

Értekezésem alapját ez a nyilatkozat képezi, 
melynél tovább menni a hivatalos titok leleple
zésében nem kívánok, de módomban sem állana.

Általános érdekű dolgok azok, mikről írni 
szándékozom, de mióta a felsőbb akarat kiok
tatott, hogy nem jó a hatalmasok kisajátított 
eszméit szellőztetni, sőt megesett velem az a 
nem mindennapi történet is, hogy közérdekű 
állításaimmal szemben, a feltétlen erdőtalaj fo
galmának állítólagos megalkotója s kizárólagos 
birtokosa is jelentkezett mint sértett fél, — azóta 
én is riadozok, mint az a gyáva őz a tova
rohanó felhő árnyékától, hogy hátha minden 
közérdekű kérdés és eszme mögött egy ideáit 
remegve féltő úr húzódik meg, kik illetéktelen 
beavatkozásnak és személyes támadásnak minő
sítve diskusszióimat, ismét felém irányítják a 
hatalom sújtó kezét!

Én nem kutatom és nem is akarom tudni, 
hogy mik az intéző körök intenciói; hogy minő 
intézkedések tétettek a nagyfontosságu erdőfel
tárási akció foganatosítására; és hogy mik a 
jövő tervei, de mégis szükségesnek vélem, hogy 
25 milliós befektetésről oly célból, hogy a kincs
tári erdők jövedelmei emeltessenek, érdemes a 

köztéren egy kis megbeszélést folytatni. Ki tudja, 
hátha éppen az én gondolataim, vagy éppen 
más hozzászólóké segítik elő az intéző körök 
tisztább látását s teszik biztosabbá elhatározá
sukat.

Egy elkövetett hibát reparálni sokkal nehezebb, 
mint a hiba elkövetése előtt megállni. És én 
nem azért teszem közzé hosszú s alapos meg
fontolás után megérett gondolataimat, hogy azok 
egyszerűen a pusztába elhangozzanak, sem azért, 
hogy egyesek okfejtéseim folytán porba hullni 
látva kedvenc ideáikat, gyűlölködő indulattal for
duljanak ellenem, hanem hogy azok higgadt 
megfontolás után rostára vétessenek s a meg
valósításra érdemesek, meg is valósíttassanak.

Arról biztosíthatok mindenkit, hogy nem sajá
títom ki magam részére eszméimet s a szerzői 
jogot sem igénylem, sőt ezen közérdek szolgá
latában kifejezett tevékenységemért jutalmat és 
elismerést sem várok, csak az az óhajom, hogy 
ami jó: megvalósíttassák, ami rossz: elejtessék.

*

Huszonöt milliót kíván áldozni, jobban mondva 
befektetni a földmivelésügyi kormány a kincstár 
eddig még hozzáférhetlen erdőinek feltárására. 
Egy súlyos feltétele azonban van a kormánynak, 
mi a képviselőházban történt bejelentésekből is 
kiolvasható, hogy ezen befektetéseknek jövedel
mezőknek kell lenni.

Éppen ez a feltétel teszi nehézzé a kérdés 
megoldását, mert 25 milliót elkölteni egy pár 
vasútacskára, no az könnyen menni fog, de 
jövedelmező erdőgazdaságot teremteni, többnyire 
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silány minőségű, vegyes korú s csekély faanya
got szolgáltató bükköseinkből, ez már egy kicsit 
fogasabb feladat.

Bizony-bizony, ha jól körül nem nézünk, 
könnyen megeshet, hogy a pénzt pompásan 
elköltjük, az eredménnyel azonban nem nagy 
okunk lesz dicsekedni. Igaz ugyan, erdőink fel
tárását nemcsak jövedelmezőségi szempontok 
indokolják, de főképp az erdő termőképességé
nek közérdekű fokozása. Azáltal, hogy eddig 
nem használt erdők fahozama átadassák a köz
forgalomba, a közre nézve mérhetlen haszon 
háramlik, hiszen favágók, fuvarosok, iparosok, 
gyárosok, kereskedők boldogulása függ ettől. 
Uj kereset és jövedelmi források nyittatnak meg, 
az elvénhedt őserdő eddig veszendőbe ment 
növedéke válik folyóvá.

Az erdők feltárása tehát feltétlenül indokolt, 
ha abból direkt haszon egyelőre a kincstárra 
nem háramolna is, kérdés azonban, hogy ezzel 
az indokolással igazolhatjuk-e majd nagyhangú 
vállalkozásunk financiális értelemben vett ered
ménytelenségét?

Azért hát mégis érdemes lesz egy kis nyu
galommal eldiskurálgatni a kérdés felett, mielőtt 
esetleg téves elhatározások visszavonhatlan té
nyeket eredményeznének.

Tárgyamat négy fejezetre osztom, mint azt a 
feltárási és hasznosítási művelet természete és 
folyamata megkívánja.

Először beszélni fogok a kitermelendő fa
anyag értékesítéséről, második helyen az erdő
rendezési műveletről, a fahozam, kihasználási 
mód, beosztás, stb. szabályozásáról; harmadik 
sorban a műszak-megoldásról és végül a ne
gyedik fejezetben az adminisztratív berendez
kedésekről.

I.

A faanyag értékesítése.
Tisztában kell lennünk mindenek előtt azzal, 

hogy minő faanyag az, amit piacra hozhatunk.
Általában az ország összes még feltárást igénylő 

erdőit nem ismerem, de azt hiszem, általánosság
ban is bükkösökről van itt szó, a tölgy és fenyő 
csak elszórtan elenyésző kis mennyiségben ke
rülhet ezekből az erdőkből piacra. Az orsovai 

erdőhivatal kerületében levő mintegy másfél
százezer hold még fejszére váró rengeteget 
azonban jól ismerem, főképp ezekre alapozom 
hát következtetéseimet.

Feltárandó erdőink itt mind bükkösök, az ős
erdő fogalma csak annyiban nem illik ezekre, 
mert ez a vidék még pár száz évvel ezelőtt is 
állandó harc és kalóz hadak portyázásának szín
tere lévén, a pásztorkodásból élő lakosság, hogy 
barmait az ellenség zsákmányoló kedvétől men
tesítse, juhaival és barmaival a járhatlan renge
tegek mélyébe húzódott meg.

Ott, hogy legelőt nyerhessen, körülgyűrüzte, 
■felégette 'az öreg fákat s állandóan irtotta, pusz
tította az erdőket.

Ezen, évszázadokon át legeltetett, zsarolt bi
tang erdők maradványai a mi bükköseink. Egy
korú öreg erdő nincs sehol, de mindenütt ott 
találjuk a csúcsszáradt, bélkorhadt öreg fák 
alatt és társaságában a középkorú és fiatal egye- 
deket is,

Egy ilyen bükkerdőnek a kihasználható fa
tömege ritkán, vagy soha sem éri el a 200 
m3-t, de ami fa van benne, az sem alkalmas, 
vagy csak igen kevés, talán 10%-ában ipari 
feldolgozásra.

Ilyen erdőkből csaknem kizárólag tűzifát ter
melhetnénk.

A kincstári erdőkre adott befektetés termé
szete kizárja azt az eshetőséget is, hogy drága 
költségen építendő útjainkat, szállító eszközein
ket, a használattal együtt vállalkozóknak adjuk 
bérbe, s így ennek az egész feltárási művelet
nek a házilagos kitermelés jegyében kell tör
ténnie, már csak azért is, hogy az erdők sike
res felújítása biztosíttassák.

Már most kérem igen szépen, méltóztassék 
számba venni, hogy ha évenkint mintegy 200,000 
m3 bükk tűzifát termelnénk, itt csak a dunai 
erdőgondnokságokban, az ország legdélibb s 
legmélyebben fekvő szélén, — ugyan ki fogja 
ezt a rengeteg famennyiséget tőlünk megvenni 
nyilvános árverésen, és vájjon ily nagy tömegű 
tűzifának egyszerre való piacra dobása nem 
szállítaná-e le a mostani kedvező piaci árakat is?

De még a jelenlegi árakban is ugyan hová 
vigye az a kereskedő, aki vételre határozná 
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magát. Romániába és keletre a magas vám
tételek nem engedik a kivitelt, az országba pedig 
Lukács felemelt tarifája szerint egy vaggon fa 
szállítása kerül Orsováról Temesvárig 70 koro
nába, Szegedig 92 koronába; a termelés, Orsóvá 
vasúti állomásra való leszállítás stb., a legelőnyö
sebb szállítási berendezkedés mellett is minimális 
100 koronába kerül, mi maradna tő-árnak ? 
hiszen ennyit nem is adnak érte 1 És nem egyszer 
s mindenkorra 200,000 m3-ról van szó, hanem 
évenkint ennyiről, 10 év alatt két millióról, ki 
tudna ennyi fát aránylag kis körletre szorítva 
értékesíteni.

Ne felejtsük az ipari feldolgozásra szánt fát 
se, vájjon mi fog ezzel történni? Vájjon meg
felelő fűrész- s faipari, telepek létesítése nélkül 
akad-e erre a faanyagokra is vevő ?

A részleges és fokozatos feltárás mit se 
használ, mint majd a későbbi fejezetekből is 
kitetszik, csak nagyobb költséggel s kisebb ha
szonnal dolgozhatnánk, s még akciónk közgazda
sági értéke is csökkene.

Hát az ország többi részében mi dog tör
ténni? mikor majd bükköseink nagyba való 
házilagos kitermeléséhez hozzáfogtunk, a ren
geteg mennyiségű bükk tűzifát és műfát piacra 
vetettük, vagyis világosabban szólva, angró ke- 
ményfa-üzleteket nyitunk, a házi kezelést az 
egész vonalon vaskövetkezetséggel áthajtjuk, 
fatermelőinket kilökjük, s arra kényszerítjük, 
hogy rakodókon, fűrészeken stb. tőlünk nyil
vános árveréseken vegyék meg a fát?

Megmondom mi következik: A fatermelők 
és kereskedők kartelja.

Egyik fakereskedő a másik rajonjába nem 
lép. Ők fogják majd nekünk diktálni az árt s a 
kincstár meg a mostaninál is kisebb tő-árakat 
fog elérni.

Én a házilagos kitermelésnek és értékesí
tésnek lelkes híve vagyok, de nem hiszem, hogy 
arra való előleges szervezkedés nélkül, csak 
úgy belekóstolni itt is, meg ott is, jóra vezetne!

Egyébként semmi sem űj a nap alatt ! 
Darányi az első ministersége idejében, ezelőtt 
mintegy 20 esztendővel, erélyes tollvonásokkal 
semmisítette meg egyre-másra a hosszú lejáratú 
szerződéseket. Igaz, hogy rossz szerződések 

voltak azok, de az utána következő állapot 
sem volt jobb! Zsarnócán például abban az 
időben két évig folyt a házilagos kitermelés és 
fűrészáru-előállítás. A fűrész rakodója színükig 
megtelt fűrészáruval, a faanyag felhalmozódott 
s vevő nem volt sehol 1 végre is a kincstár 
eladta felhalmozott s már romlásnak is indult 
árúját potom áron és bérbe adta fűrészét olcsón 
ugyanannak a Poppernak, akit két évvel előbb 
a szerződésből nagy pönalé fizetése mellett ki
lökött.

Tisztázzuk az eszméket 1 A házilagos kiterme
lésnek jelenlegi módja nagyon bevált ott, ahol 
kis részletekben és kis emberek által is hozzá, 
férhető módon adhatja el a kincstár fatermé
keit. Itt nem kell félnünk a karteltől. Ha a 
Tisza partjára kihoztuk a tutajfát, vagy a toron
táli svábot rákapattuk a lugosi tölgyekre, avagy 
talán szálanként licitáljuk is el a szlavóniai 
tölgyóriásokat, ez mind tiszta munka, megy 
mint a karikacsapás! De ne féledjük aztán, 
hogy mihelyt angró üzletekről van szó, a kincs
tár ez idő szerint még ki van szolgáltatva a 
fakereskedők kénye-kedvének és akaratának.

Már pedig bükköseink feltárása csak angró 
üzletet képezhet.

Meddő dolog volna vitatkozni azon, hogy a 
házi kitermelés és értékesítés mily elvek szerint 
vezettessék keresztül, mert adjuk bár át fatermé
keinket erdei rakodókon vagy fűrésztelepeken, 
avagy, vasútnál ha an^ró-ba dolgozunk, előre 
kell biztosítani a vevőt, különben a nyakun
kon marad kitermelt faanyagunk, sőt minél 
nagyobb mennyiségben halmozzuk fel azt, 
annál értéktelenebbé válik.

Igaz, volna még más mód is házi kezeléssel 
kitermelt faanyagunk értékesítésének biztosítá
sára, ezt a módszert azonban a kincstár bajosan 
veszi foganatba.

Ez a mód szembeszállni s bírókra kelni a fa
termelők és fakereskedők karteljével. Kincstári 
faraktárakat s fakereskedéseket kellene az or
szág minden valamire való városában létesíteni, 
központi kereskedelmi igazgatóságot, tőzsdei 
képviseletet, vidéki és külföldi ügynökségeket 
szervezni, Fiúméban, Triesztben, Brailában fa
kiviteli üzleteket nyitni stb.
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Ekkora fürgeséget azonban ólom-papucsok
ban mozgó kincstári szervezetektől ne várjon 
senki s fakereskedőink nem is igen aggódnak 
eféle verseny életrekelése miatt, hanem vár
nak vagy diktálnak továbbra is teljhatalommal.

A példa talán inkább bizonyít. Az orsovai 
erdőhivatalhoz tartozó s a Dunára hajló 4 erdő
gondnokság halmaz faanyagának kihasználása, 
izgatja a vállalkozókat is. Egy nagy fa-vegyigyár 
létesítésének a terve sokaknak tetszenék, de 
minő feltételekkel.

Ha a gyár termelné a fát, ígérnek m3-ként 
50 fillért, ha a kincstár állítaná elő házilagos 
kitermeléssel, a gyárban átvéve 5 K-nát.

Az bizonyos, hogy a kincstár egyik aján
latot sem fogadhatja el, mert a megajánlott 50 
fillér tőár igen csekély és különben is maga 
akar termelni, — 5 K. pedig a termelési és 
szállítási bért sem fedezné, tehát a házi kiter
melésre ez esetben a kincstár ráfizetne.

Ennyit ígér egy még csak tervbe vett fa- 
fogyasztó-gyár, de mit adna érte más, ha a 
dunai rakodókra halmoztatnának a kitermelt 
faanyagok? még ennél is kevesebbet, vagy éppen 
semmit.

Azért mondom, hogy • nagy könnyelműség 
volna bükköseink feltárására befektetéseket tenni 
anélkül, hogy a kitermelendő faanyag értékesí
tését előre ne biztosítsuk. Nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy egészen mások a körül
mények ott, ahol a kincstár házilagos kitermeléssel 
keresett s értékes fatermékeket hozhat piacra, ahol 
a szabad verseny ki sem maradhat, ismét mások, 
ahol nagyobb távolra való szállítás költségeit el 
nem bíró faanyag a helyi szükségletet és fogyasz
tást túlhaladó mennyiségben vettetnék piacra.

Mielőtt tehát a 25 millióból csak egy fillér 
is elköltetnék, először a kitermelendő faanyag 
értékesítésének problémája volna megoldandó.

Fa-feldolgozó, vagy fa-fogyasztó gyárak és 
ipartelepek létesítése nélkül ezt a célt el nem 
érhetjük.

Hogy az állam maga építse fel ezeket a 
gyárakat, ahoz nagyon súlyosak a papucsai, a 
szubvencionális vagy előny-ár nyújtása nem sok 
eredménnyel bíztat, és soha vissza nem térülő 
költségekkel terhelné az állam háztartását.

Nos tehát, térjünk az egyedül lehetséges 
megoldásra! Alakítson a kincstár fakereskedelmi 
részvénytársaságokat, vagy ha jobbnak tetszik, 
az egész ország, területére kiterjedő üzemmel 
csak egyetlen egy hatalmas tőkével bíró nagy 
társulatot. Jegyezze a részvényeknek legalább 
25, legfeljebb 50 %-át. Képviseltesse magát az 
igazgatóságban.

Vonja be az alakulásba nevesebb és tőkével 
bíró fakereskedőinket, adja át ennek a vállalat
nak összes fűrészeit és raktárait és az ezen 
társulat által építendő faipartelepek és gyárak 
részére szükséges faanyagot házilag kiter
melve és beszállítva nem előre lekötött fix 
árakon, de az üzlet jövedelmeiből való része
sedésért adja el s ezzel szemben biztosítsa 
a részvényeseknek a minimális osztalékot.

Ha ez a társulat megalakult, akkor már könnyű 
volna arról beszélni, hogy vájjon Orsován fa- 
vegyigyár, vagy egy tűzifa exportüzlet, Ungváron 
székgyár vagy parketgyár stb. létesíttessék.

S viszont, ha egyik-másik ipartelep létesítése 
elhatároztatott, aziránt sem foroghat fent kétség, 
hogy mely kincstári erdők feltárása és mily sor
rendben vétessék foganatba.

Nem az erdők feltárása tehát az első dolog, 
hanem a kincstári erdők termékeit értékesítő 
részvénytársaság megalakítása, — mert ha erre 
figyelmet nem fordítanak, akkor a 25 milliónak 
nagyrésze kútba dobott pénz lesz s ezen be
fektetések révén a kincstári erdők jövedelmező
ségi viszonyai javulni nem fognak.

Ha pedig a kincstár erdőinek fatermékeit 
értékesítés végett egy olyan részvénytársulatnak 
adja át, melynek maga is részvényed, igaz
gatóságában helyt foglal s nem fix árakkal, ha
nem az értékesítésnél elért eredménynek bizo
nyos százalékával fizetteti meg a faanyagot, 
könnyen elérheti, hogy piacra kerülő faanyagai
nak jól értékesítésében saját ólompapucsai nem 
fogják gátolni és erdőinek jövedelmezősége a 
faüzlet fejlődésével és izmosodásával fog lépést 
tartani és annak arányában emelkedni.

Már most ha figyelembe vesszük, hogy az 
eddigi értékesítési módok mellett,- a faüzlet 
emelkedésével, a kincstári erdők faanyagainak 
feldolgozása és értékesítéséből egyes fabáró
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családok és vállalkozók milliókat szereztek, 
addig az állami erdők jövedelmezőségében alig 
tapasztalható valami haladás, hiszen a kát. 
holdankinti jövedelem ma sem éri el a 4 koronát, 
s ennél már sokkal kevesebb a múltban sem volt.

Világosan és tisztán állhat mindenki előtt, 
hogy a percentualis * jövedelmezőség szerinti 
értékesítésre való áttérés lehet csak az egyedül 
helyes megoldás 1

(Folytatjuk.)

A magyarországi fenyőgyanták.

Az ezen lapokban április hó 1-én megjelent „A fenyő- 
gyantanyerés“ című dolgozatomban leirt francia eljárás 
szerinti gyanta-termelésre dr. Mágócsy-Dietz Sándor 
egyetemi tanártól engedélyt nyert Erdey Aladár a tudo
mányegyetemi növénykertben, s egy Pinus nigra s egy 
Pinus silvestris fával igen kedvező eredményeket ért el.

Vizsgálatait azonban nemcsak az ezeken nyert gyan
tával végezte, hanem azokhoz azt a négyféle mintát is 
felhasználta, amelyet előbb idézett cikkemben felsoroltam 
s amelyeket dr. Auíjusztin Béla engedett át neki. Ezen
felül kapott még Nyárádszeredáról valót Bezzeg Béla 
gyógyszerésztől s Privigyéről való Pinus nigra-gyantát 
dr. Szkitsák Jenő gyógyszerésztől.

Ezeket s ezek termékeit a következő phisikai és chemiai 
állandókra vonatkozólag vizsgálta meg:

I. Phisikai állandók: 1. Fajsúly. 2. Forráspont. 3. 
Olvadáspont. 4. Oldódási viszonyok. 5. Polaristatió (térí- 
tésmufató). 6. Refractió (törésmutató).

II. Chemiai állandók: 1. Savszám, 2. Elszappanosítási 
szám. 3. Aésterszám.

A fajsúly a térfogategység súlya. Ezt ő a Molnár-féle 
pichométerrel határozta meg. A forráspontot a szoká
sos kapcsolt lombikokban kutatta. Tschirch tanár a ter- 
pentin-olaj forráspontját két számmal jelzi.

Az első szám a hőmérő azon állása, amelynél a 
forrás megkezdődik, a második szám azt a pillanatot 
jelzi, amidőn az első csepp olaj átdestiliált. így teszem 
Tschirch szerint az északamerikai terpentin-olaj forrás
pontja 155—172 C°. Erdey azonban csak azt az egy 
számot használja, amelyet akkor olvas le a hőmérőről, 
amikor az a forrást ugyanazzal a számmal hosszabb 
ideig mutatja. Az olvadáspontot vagy kisebb mennyi
séggel capilláris csőben vagy nagyobb mennyiséggel 
nyilt eprourettában határozzák meg. Ek nem olyan egy
szerű dolog, mivel a gyanta alkatrészei eltérő kemény
séggel bírnak s így azok olvadáspontjai sem azonosak. 
Ő az Anschűtz-Schultz-féle cápillaris csövet használta, 
amelybe a finom porrá tört gyantát 1 centiméter magas
ságra töltötte bele, a készüléket vízfürdőbe állította s a 
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hőmérő azon pontját olvasta le, amelynél az anyag éppen 
megsüppedt. A polarizálás az olajok jobbra vagy balra 
térítő tulajdonságának meghatározása. Ez az olajok 
tisztaságának ellenőrzését teszi lehetővé. A Biot-féle 
polarisator skálája tizedes számokkal, a Landolt-féle újabb 
polaritatoré pedig fokokban és percekben fejezi ki a 
térítési együtthatót (coeficlenst). Ő az elsőt használta. 
A refractió a fénynek azon tulajdonsága, hogy ritka 
közegből sűrűbe lépve a beesési merőleges felé törik 
meg, mit a félig a vizbe dugott pálcával lehet demonstrálni, 
amelynek vízben levő része kevésbé ferde, vagyis merő
legesebbnek látszik, mint a levegőn maradt darabja. 
Nyilvánvaló ebből, hogy a sűür közegből a ritkább 
közegbe haladó fény fordítva: a> beesési merőlegestől 
eltávolodik. Ő a ZßZss-gyárban készült Abbe'-fé\e refrac- 
tometert használta, még pedig állandóan 17 C° hőmér
séklet mellett.

A savszám a KOH vagyis kálilúg azon miligrammok- 
bán kifejezett mennyisége, mely a gyantában levő sza
bad savak közönbösíféséhez kell. A többi (kötött) savak 
közönbösítésére elhasznált kálilúg adja az aester-szá- 
mot, végre a gyanta teljes elszappanosításához szüksé
ges kálilúg ugyancsak milligrammokban kifejezett mennyi
sége adja az elszappanosítási számot. Ha ez utóbbiból 
a savszámot levonjuk, kapjuk az aesterszámot, amelyet 
tehát nem igen szoktak vizsgálat, hanem csak számítás 
útján megállapítani.

Minthogy a gyanta alkoholban igen jól oldódik s 
savanyúan reagál, a benne levő szabad sav titrimetrikus 
úton határozható meg. Ő a titrálást Kréméi nyomán 
normál kálilúggal s alkoholban oldott phenolphtaleinnal 
végezte.

Az elszappanosítási meg úgy eszközölte, hogy pontosan 
lemért 2 gramm gyantát vagy colophoniumot 20 cm8 
alkoholos kálilúgban oldott (30 gramm KOH 1 liter 
Alkoholban). Henriques szerint meleg nton való elszappa- 
nosításnál nem szabad az alkoholos elszappanosító lúg
nak félnormálnál erősebbnek lennie, mert a nagyobb 
concentrációju alkohol a forrás melegénél oxidálódik és 
jelentékeny mennyiségű lúgot köt meg, úgyanezért az 
alkohol elpárolgásának megakadályozása végett, visszafelé 
folyó hűtőt alkalmazott. Sem Mann, sem Hefelman 
nem ajánlják a közönséges üvegpohár használatát, mert 
ezt az alkoholos lúg észrevehetően megtámadja. Ő azért 
jénai üvegpoharat, használt.

A teljes elszappanosításhoz szükséges kálilúgnak, milli
méterekben kifejezett száma közötti különbség adja az 
egy grammra számított gyanta-elszappanosítás számát. 
Ez pedig magában foglalja a savszámot és az aester
számot is, s azért is van az, hogy e két utóbbinak 
egyikét az elszappanosítási számból levonva, kapjuk a 
másikát.

A gyanta, már mint annak nyers anyaga, három fő
alkotó részből áll: A) terpentin-olaj, B) tulajdonképpeni 
gyanta és C) colofonium.
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A) Terpentinolaj; Ezt a nyers gyantának vizgőz-destil- 
latiója által nyerni, még pedig úgy, hogy egy lombikban 
destillált víz van állandó forrásban s ez vízgőzt szállít 
egy vele kapcsolt másik lombikba, amelyben darabokra 
zúzott nyers gyanta homokfürdőn lesz melegítve azért, 
hogy oda ne süljön s a lombik el ne pattanjon. Ez a 
második lombik azután Liebig-féle hűtőkészülékkel kap
csolatos, melyen keresztül az olaj a vízgőzzel együtt le
csapódik s vattával könnyedén eldugaszolt üvegben 
összegyűlik, még pedig természetesen alul a viz s 
rajta úszva a terpentinolaj.

B) Gyanta. A destillatió bevégezte után a lombikban 
visszamaradt szürkés, szemcsés vizes tömeg, amelyet 
calciumchloriddal lehet megszárítani, elébb azonban taná
csos a tisztátlanságoktól megszűrni.

C) Colofonium. Ez az összes gyantasavak anhydridje 
s a gyantának óvatos víztelenítése által nyerhető. A 
gyantát azért kell óvatosan hevíteni, mert könnyen 
gyulád s el ég, azért a víztelenítést vízfürdővel szokták 
eszközölni s ez akkor megy tökéletesen végbe, amikor 
a habzás megszűnik. Ekkor hirtelen meg kell szűrni s 
ki kell önteni a tömeget s előáll a gyantafaj szerint 
változó szinü, néha teljesen átlátszó, néha csak áttetsző, 
sokszor meg egészen homályos colofonium.

Erdey vizsgálatait a gyanta mindhárom termékére 
terjesztette ki.

Ezek eredménye a következő:

A) A terpentin-olajat illetőleg.

Származás
Fajisúly 
Co-nái

Forrás
pont

Refractio ! 
17 Co-nál |

Polarisatio Biot-féle
180 mm. skála

Gyalui havasok . . 0'864 162 C«j nD = 1-4734 1 0-849 balratérítő

Biharmegye . . . 0'865 159'5 „ „ = 1'4746 0 858

Zernest, Fogarasm. 0-860 161'5 „ „ = 1'4732 0 842 „ .

Erdélyi havasok . 0 874 160 „ „ = 1-47-48 0-838

Nyárád-Szereda. . 0-867 | 161 . , = 1-4747' 0-884

Privigye . . . . 0-861 158-5 „ „ = 1-46981 0'748

A terpentinolaj általában közönbösen hat a lakmusz
papírra, de már öt napi állás után savanyúan reagál.

B) A gyantát illetőleg.

Származás Ft5Üly 
Co-nál

Olvadás 
pont

Sav- Srí szám Refractio

Gyalui havasok 1-157 59 C» 139 143-42 4 42 nD = 1'5324
Biharmegye. . 1176 66 , 147 152 3 5'3 . =1-5317

Zernest Fogarasm. 1-189 68'5 , 148 156-5 8'5 » = 1-5982
Erdélyi havasok 1-197 59 , 139 143 42 442 . - 1 5324
Nyárád-Szereda 1-103 67 , 149 155 60 , = 1-5631

Privigye . . . 1-105 70 „ 152-32 159-3 6'98
1 . = 1-5413

C) A colofoniumot illetőleg.

Sav- Elszap-i
CT Refractio

Oldhat.

Gyalui havasok i 1'083 1 76 C 15944 170-06 nD = 1-4447 9-5" „
Biharmegye . . 1'071 | 79 , 170 12 180 06 „ = 1 4571 10 3 ,
Fogarasmegye . j 1'067 j 78 „ 164-20 173 22 . = 1-4652 7'4 ,

Erdélyi havasok ; 1’094 77'5,- 177-05 187-32 , = 1-4452 3'9 ,
Nyárád-Szereda 1 1'085 75 „ 168-21 172'44 „ = 1-4325 97 »
Privigye . . . 1-0761 76 , 167-66 174'41 „ = 1'4530 6'8 „

A colofoniumnak petrolaetherben való oldása vagy nem 
oldhatósága annak igen jellemző tulajdonsága, . melyet 
Tschirch tanár s utána Erdey is vizsgált. A friss sóval 
könnyebben oldódik, mint a régivel.

A gyanták minőségét azok olajtartalma s ezen olaj 
minősége állapítja meg. Erdey a két legtöbb és leg
kiválóbb minőségű gyantát termelő állam : Franciaország 
és Északamerika anyagával hasonlította össze vizsgálati 
anyagát s arról győződött meg, hogy a magyar terpen
tinolaj nemcsak versenyezhet a nevezett államokéval, de 
a fogarasi valamennyinél kiválóbb minőségű és kelle
mesebb illatu.

Hathalrhi Gabnay Ferenc.

Széldöntések Dobsina város erdejében
Április hó 2-áról 3-ikára virradó éjjelen orkánszerü 

szél ébresztett fel álmunkból, miután előzőleg a március 
végén volt szép verőfényes tavaszi meleg időjárást tartós 
hideg esőzés és havazás váltotta fel.

Egész éjszakán át hallottuk az orkán üvöltését, melyet 
a villanyvilágítási drótvezeték zúgása kísértetiessé tett..

Reggel Víő órakor felzörgettek azzal a hírrel, hogy az 
újonnan épült fűrészünknek tetejét lesodorta a szélvész. 
No még csak éppen ez hiányzott! Azonnal befogattam 
s rövid időn belül 30 emberrel elindultunk. De minő 
volt az előhaladás az erős szélviharban ? alig mehettek 
a lovak előre, az emberek pedig csaknem minden lé
pésüknél a földre vágódtak. Már útközben láttuk, hogy 
az orkán erdőnket nemcsak hogy nem kímélte meg, 
hanem pusztításai minden képzeletet felülmlutak. A 
város szomszédságában levő jegenyefenyő-állományok, 
mint a dobsinaiak által ősrégi időtől kegyelettel fen- 
tartott Pfarrers busch (Pap berke), mely arról nevezetes, 
hogy 1584-ben a törököknek Dobsinára való beözönlé- 
sekor az akkori evang. lelkész a legnagyob negligében 
ide menekült s napokon át erdei bogyókkal s mogyoróval 
táplálkozott, — halómra hevert, más helyen erősen meg
szakított erdőszélek s megbolygatott helyek voltak láthatók, 
a hegygerinceken pedig láttuk, amint áfák egymásután 
dűlnek ki, s esés közben a még álló s ellentállóbb 
szomszédjaikat magukkal ragadják.

A fűrészre érve, legnagyobb örömünkre azt tapasz
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faltuk, hogy a telephonjelentést — mint a hogy ilyenkor 
rendesen szokásos — 100-szoros nagyításban adták vissza, 
mert a tető még állott, csupán a gépház tetejének pléh 
fedőanyagát szakította le a szél z/ä részben, a fűrész
csarnok tetejéről pedig éppen csak kikezdte az egyik 
sarkon. Hanem azért mégis jó volt, hogy kijöttünk. Fű
részünk fedélszerkezete u. n. Stephen rendszerű tető
szerkezet, mely újabb időben mindinkább nagyobb al
kalmazásnak örvend, s deszkából összerovott bolthajtá
sokból áll, mely bolthajtások ugyancsak deszkákkal vannak 
alátámasztva; ezen bolthajtások képezik a szarufákat, 
melyekre azután a deszkaborítás lesz fektetve s a deszka
borításra fedőlemez rászögezve. A mint a szél egy helyen 
a horganylemezt leszedte s az alatta levő deszkaborftást 
is felszakította, az így képződött nyíláson a fűrészcsar
nokba hatolt s a tető boltozatába mint valami vitorlába 
belekapaszkodott, s mig mi a felett tanakodtunk, hogy 
miképpen lehetne a fedéllemez tovább szakítását meg
akadályozni, a szél fejünk fölött az egész tetőt emelni 
kezdi és a tetőt tartó faoszlopok, melyek a falazatból 
kiálló párkányokon nyugszanak, már a faltól elállottak. 
Tehát gyorsan a tető megmentéséhez kellett látnunk; 
szerencsére a tavalyi építkezéstől sok erős kötél maradt 
vissza, melyekkel a mindinkább emelkedő tetőt a fűrész
csarnok padozatának gerendáihoz kötöttük s így meg
akadályoztuk azt, hogy újonnan felépült fűrészünk modern 
teteje nem került át a hegyen valahova Garamfőre.

Azt hiszem, ezzel eléggé illusztráltam a nálunk dúlott 
orkán óriási erejét, amely a városi nagyvendéglő tűzfalát 
is levitte s azt egy szomszéd ház tetejére dobta. Ami 
a szél irányát illeti, úgy ez határozottan éjszak-keletinek 
mondható, mely helyenként forgószéllé, cyklonná fajult. 
Igaz, hogy ekkor jóformán az egész ország minden tá
jékáról jelentettek szélkárokat, mégis azt lehet állítani, 
hogy inkább a Szepes Gömöri érchegységet sújtotta, 
vagyis ama hegyláncolatot, mely a Hernád és Sajó folyók 
között terül el s keletfelől a Cseremosna patak és a 
pacsai-nyereg, nyugatfelől pedig a pusztamező-vernári 
országút és a beszniki nyereg, valamint a Szpiszka patak 
határol.

Állításom igazolására felhozom ama körülményt, hogy 
városunk erdejében legnagyobb kár az iglói és oláhpataki 
határ szomszédságában fekvő állományokban volt, innét 
a Göllnitz és a Sajó mellékágát képező Dobs völgyében 
felfelé haladva a szél által okozott kár mindinkább ki- 
sebbedik, mig végre a Tresznik nyugati lejtőjén teljesen 
megszűnik.

Értesüléseim szerint igen nagy károk fordultak elő 
Kassa sz. kir. város erdejében, a velünk határos Igló 
város rengetegeiben, gróf Andrássy Géza betléri és oláh
pataki uradalmaiban, a rozsnyói püspökség erdejében; 
már aránylag kisebb számú döntés fordul elő a sztracenai 
hercegi erdőgondnokságban s még kevesebb a garamfői 
pagonyban, ami mind azt igazolja, hogy a szél a Sajó, 
Göllnitz és a Hernád völgyében hatolt rombolva felfelé 

s ereje a Királyhegy kiemelkedő kúpján és á Tresznik 
lejtőjén megtörött.

Ami a szél hatását illeti, úgy kétféle rendellenesség, 
vagyis a széldöntésnél előforduló . kivételesség konstatál
ható.

1. A jegenyefenyőből sokkal többet döntött és hogy a 
jegepyefenyő-állományok sokkal többet szenvedtek, mint 
a lúcfenyvesek.

2. A kár sokkal nagyobb volt a szélnek legkevésbbé 
kitett katlanokban, mély völgyekben, mint hegygerinceken, 
fensíkokon és vágásvonalak mentén.

Mindkét körülmény valószínűleg abban leli magyará
zatát, hogy a jegenyefenyő inkább a hegyoldalak alsóbb 
régióiban fordulván elő, vagyis oly helyeken, hol a te
nyészet előbb szokott megindulni, az erdő talaja már fel 
volt engedve, mig fent a lúcfenyő tenyészeti övében a 
föld még megfagyva volt, s így e fagyos föld a fatörzsek 
kifordítását megnehezítette, hozzájárult még az is, hogy 
a szélvihart megelőzőleg nehány napig tartós esős idő 
volt, mig a felső régiókban havazott. Az eső a földet 
feláztatta, s így a szél romboló hatásának a talajt mintegy 
előkészítette, ebből magyarázható az, hogy a völgyek 
alján fekvő jegenyefenyő-állományokból sokkal több esett 
a szélviharnak áldozatul, mint a tetőket elfoglaló s 
egyébként sekély gyökérzettél bíró lúcfenyvesekből.

A völgyekben különösen oly helyen volt óriási kár, 
ahol egy mellékvölgy vagy katlan a fővölgybe torkollik, 
valamint a szélvihar .irányával ellentétes éjszak-nyugati 
hegyoldalokon; ily helyen ugyanis a vihar az átellenben 
fekvő hegyoldalba ütközve, forgószéllé változott át, a mint 
az a kidöntött fák döntési irányából biztosan megállapít
ható.

Helyenként 4—5 k. hold kiterjedéssel bírnak ama foltok, 
melyeket a forgószél kiszaggatott; összes kidöntött terü
letünk szembecslés szerint 65 k. holdat tesz ki, értve 
ezalatt csupán a teljesen kidöntött összefüggő széldönté
seket, azonkívül pedig mintegy 24000 darab törzs lett 
szórványosan kidöntvé.

Az összefüggő döntések, melyek teljes felújítást fognak 
maguk után vonni, mind a város körül fekvő állomá
nyodban történtek, ezek mind, széldöntések; mig a szór
ványos döntések a lúcfenyvesekben fordulnak elő s 
legnagyobb részt széltörésekből állanak, t. i. oly károsí
tásokból, melyeknél a ledöntött fa vagy derékban, vagy 
pedig a gyökfőnél van ketté törve, mig az előbbiek 
gyökerestől vannak kiforgatva, bizonyítékául annak, hogy 
ezeket felázott talajnál, emezeket pedig még fagyott 
kemény talaj mellett érte a szél.

A lúcfenyvesekben előforduló szél törések 80—90 °/o-a 
beteges bél- vagy gyökérkorhadásban szenvedő törzs, 
úgy, hogy azt lehet mondani, hogy némileg üdvös hatással 
van az erdőre, ha ezen sok beteges törzs ezúton el lesz 
távolítva, melynek nagyrésze előbb-utóbb még a vágás 
odaérkezte előtt vagy elhalt volna, vagy pedig a szúnak 
esett volna áldozatul; sajnos azonban, a szél károsító 
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hatása más irányban is nyilvánult; ugyanis sok erdő
részlet, melyet ez alkalommal a szél megkímélt, annyira 
meg lett ingatva, hogy utólag sokkal kisebb erejű szélnek 
sem volt képes ellentállani. így a húsvéti ünnepek alatt 
nagypéntek napján, valamint május elején ismét — ha 
nem is nagy arányban — újabb szélkárok fordultak elő.

Érdekes volt az egyes fanemeknek a szélviharral 
szemben tanúsított ellentálló képességét megfigyelni.

Legtöbbet szenvedett a jegenyefenyő, egyrészt azért- 
mert oly helyeken fordult elő, hol forgószelek léptek fel’ 
másrészt, mert laza, felázott talaj mellett érte a szél.

Utána a lúcfenyő ; szerencsére ennek tenyészeti övében 
a talaj még fagyott állapotban volt, különben a kár a 
6-szoros mértékre növekedett volna. Az alacsonyabb 
régiókban, ahol a bükkel és jegenyefenyővel elegyesen 
fordul elő, ezen fanemek részesítették kellő védelemben.

Legnagyobb ellentállást tanúsított a vörösfenyő — még 
nem volt kizöldülve — ezen fanemből egyetlen dönté
sünk sincsen.

Erősen dacolt a szélviharral szemben az erdeifenyő is ; 
érdekes látványt nyújt a város szomszédságában fekvő 
Maron erdőrészben egy középkorú lúcfenyő- és erdei
fenyőből álló részlet, faol a lúcfenyők egymásra vannak 
döptve s az erdeifenyők győztesekként felettök kiemel
kednek.

A lombfáknál természetesen sokkal kisebb a kármint, 
a fenyőfélékné), mert lombozatuk még kifejlődve nem 
volt; itt csak megemlítem, hogy a Sajó völgyben a gróf 
Andrássy Géza uradalom erdőségeiben igen sok tölgy- 
hagyásfát döntött ki.

Ezek volnának a szélvihar károsításai röviden össze
foglalva, mihez azonban még egyéb baj is hozzájárul- 
t. i. a favágó-bérek rohamos emelkedése, mert mindenki 
arra törekszik, hogy a döntésekkel a szúveszélyre való 
tekintetből mihamarabb elkészüljön, azonfelül a favágó 
is a halomra döntött, egymással össze-vissza kószált 
törzsek között nehezen mozoghat s így nem is kereshet 
annyit, mint rendes vágásban. Sok fa a legértékesebb 
részén van derékban törve, másik 5—8 m. hosszúságra 
felhasítva, úgy, hogy kárunk igen nagy. Szerencsére az 
ezidei tavasz igen hideg és esős, s így a szú elszaporo
dásának nem kedvez, mert a szú felléptét eddig kevés 
helyen észleltük.

Ezen szélkárosításokból a jövőre nézve azon tanúságot 
meríthetjük le, hogy szakítsunk a fenyőerdőgazdaságban 
ma általánosan dívó tarvágásos rendszerrel s térjünk át 
a fokozatos,, felújító vágásos üzemre, mert ha még ,a 
régebbi időtől fentartott jegenyefenyő-állományokban ily 
szélkárok fordulnak elő, mit várhatunk majd egykor 
a tarvágásos rendszer nyomán keletkezett egykorú ele- 
gyetlen lúcfenyő állományoktól. Igaz, hogy a fokozatos 
felújító vágás sok helyen nem vihető keresztül, egyrészt 
azért, mert a vele járó megritkítás lúcfenyvesben éppen 
a szélkárokat előmozdítja, másrészt mert kiterjedt út
hálózat létesítését követeli, a mire kevés erdőbirtokosnak 

van befektetni való pénze, azért oly helyeken létesítsünk 
elegyes állományokat.

Különösen az erdő szélein, továbbá fensíkon, hegy
gerinceken ne telepítsük tisztán a lúcfenyőt, hanem 
elegyítsük 1A—1/s részben vörös és erdeifenyővel, mész
köves hegységben pedig ezen elegyítés egészen */a részig, 
sőt kedvezőtlen talajviszonyok mellett egészen V2 részig 
mehet.

Erdőgazdaságunknak nem lehet csupán az a célja, 
hogy a legnagyobb jövedelem elérésére törekedjünk, 
hanem az is, hogy a létesített faállományt fentartsuk, 
ez irányban pedig a lúcfenyőt, mint szél és rovarkároktól 
legtöbbet szenvedő fanemet, nagy kiterjedésű elegyetlen 
állományokban nevelni nem célszerű. Legyünk azon, 
hogy a szél, által kiszakított hézagokat, a fatenyészeti 
viszonyokat szem előtt tartva, egyrészt gyorsan növő s 
viharálló fanemekkel, mint vörös és erdeifenyő, vagy 
pedig árnytűrő fanemekkel, mint a jegenyefenyő, újít
suk fel.

Kellner Viktor.

A Baranya-, Somogy-, Tolnavármegyei Erdé
szeti és Vadászati Egyesület Gyöngyöspusztán 
(Somogy m.) 1912. évi julius hó 3-án tartja meg rendes 
évi közgyűlését, melynek sorrendje a következő: Julius 
2-án (kedden) este közös vacsora (á la carte) Kapos
váron a „Turul“ szálloda éttermében. Julius 3-án (szer
dán) Kaposvárról indulás reggel 4 óra 50 perckor, meg
érkezés Németiad-Gyöngyöspuszta állomásra 6 óra 34 
perckor. Gyöngyöspusztán reggeli 8 órakor kocsikon meg
tekintése a Festetics Kálmán gróf tulajdonát képező erdő
birtokon levő szép és gondos, erdősítéseknek és ezeknek 
tanulságos megvédése a nagyszámú dámvad és üregi 
nyúl károsítása ellen. Az üregi nyúl szénkéneggel való 
irtásának bemutatása. D. e. 11 órakor választmányi, 
V2 12 órakor közgyűlés a következő tárgysorozattal: 1. 
Múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesí
tése. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztáros jelentése. 4. A jövő 
évi költségvetés megállapítása. 5. Tagfelvétel. 6. A vá
lasztmány kiegészítése. 7. Indítványok. Közgyűlés u'tán 
ebéd, s d. u. 3 órakor agyaggalamb lövészet. (Tét
versenyek.)

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete 1912. évi junius hó 17-én Miskolcon a vármegye
ház termében tartotta meg rendes évi közgyűlését Gesz
tes Lajos elnöklete alatt 27 egyesületi tag részvétele 
mellett’.

A közgyűlés lefolyását legközelebb részletesen ismer
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tétjük, most csak azt emeljük ki, hogy a tavaszi szél
viharok által okozott károsítások statisztikai összeállítása 
és az ilyen elemi csapások lehető elhárítására irányuló 
gazdasági teendők egységes megállapítása 7 tagú bizott
ságra bízatott.

A 200 K irodalmi pályadíjat Andr^jkovics Titusz városi 
erdőmérnök-gyakornok „A bükkfa feldolgozása“ című 
értekezésével, a 100 K pályadíjat Plentzner Frigyes erdő- 
mérnök-hallgató „A bükkfa erdei választékai és a bükk- 
ből készült félgyárttnányok" című munkájával nyerték 
el, mig llosvay Lajos erdőmérnök-hallgató „Az erdő 
pöétikus szépsége, főként a magyar költészet alapján" 
című dolgozata dicséretben részesült.

A többi pályamunka a fel nem bontott jeligés leve
lekkel együtt, a feladó vevény bemutatása ellenében az 
egyesület titkári hivatalánál átvehetők.

Alább közöljük még a.számvizsgáló bizottság jelentését:

Tekintetes Közgyűlés!
Tisztelettel alólirottak, mint egyesületünk számvizsgáló 

bizottságának tagjai, az egyesület 1911. évi pénztári 
számadását f. évi junius hó 8 án felülvizsgáltuk s eljá
rásunk eredményéről következőkben számolunk be:

Az egyesületi pénztári könyveket a bizottság teljesen 
rendben találta. A bevételek és kiadások tételről-tételre 
a pénztári naplóba pontosan be lettek vezetve, a fő
könyvben is pontosan elkönyvelve s az összes kiadási 
és bevételi tételek kellő okmányokkal igazolva vannak.

Az egyesületi pénztár múlt évi forgalmának főbb ada
tai a következők:
A pénztár 1911. évi összes bevétele . 114884 koronát

tett ki s következőkből állott:
1. Alapítványi díjak, két új alapítványi

tagtól............................................... 300 — K.
2. Tagsági díjakból befolyt . . . . 636’— K.
3. Az egyesületi takarékbetétek kamat

jövedelme pedig kitett .... 212'84 koronát.
Ezen bevételekkel szemben a kiadások S63'59koronára 

rúgtak s következőkből állottak:
1. Tiszteletdíjak..................................... 400 — K.
2. Más eSyleti tagsági díjak, lapelő

fizetés és könyvtári kiadás . . . 132'80 K.
3. Köz- és választmányi ülések költ

ségei ............................................... 61'34 K.
4. Irodai és egyéb szükségletek . . 75'95 K.
5. Postaköltségek ....... 18 30 K.
6. Adomány a „Mensa“ Academicára . 100 — K.
7. Kiküldetés más egyesület közgyűlé

sére . . . . ................................ 75 20 K.
Az 1148'84 K bevételből levonva 863.59 K kiadást, 

285'25 K maradvány mutatkozik, mely összeggel az 
egyesület vagyona az 1911-ik évben 6592'53 koronáról 
6877 78 koronára emelkedett.

Ezen vagyon következő értékekből áll:
1. Alapítványok betétje a Pesti Magyar

Kereskeskedelmi Banknál 54802.
számú bététkönyvecskére .... 5138'95 K.

2. „Erdészek háza" betétje a Pesti 
MagyarKereskedelmi Banknál, 54803.
számú betétkönyvecskére .... 694'90 K.

3. „Irodalmi alap" betétje a jólsvai
takarékpénztárnál 3420. sz. betét
könyvecskére ..................................... 793 65 K.

4. Betét a jólsvai takarékpénztárnál
2034. számtf betétkönyvecskére. . 155 80 K.

5. Készpénz....................................  . 94'48 K.
Összesen 6877'78 K.

Mindezen pénztári számadatok helyességéről s az 
egyesület vagyonát képező értékek hiánynélküli létezé
séről meggyőződést szerezvén, tisztelettel javasoljuk: 
hogy a Tekintetes Közgyűlés Szénássy Béla egyesületi 
pénztárnok úrnak, az 1911-ik évi pénztári számadásra 
vonatkozólag, a felmentvényt adja meg s egyúttal tisz
telettel indítványozzuk, hogy a Tekintetes Közgyűlés a 
pénztárnok úrnak a múlt évi számadás pontos és lelki
ismeretes viteléért s az egyesület érdekében kifejtett 
odaadó és önzetlen munkásságáért elismerését és köszö
netét egyesületünk jegyzőkönyvében is fejezze ki.

Kelt Jolsván, 1912. évi junius hó 8-án.
A Borsód-Gömör-Heves vármegyei Erdészeti Egyesület 

számvizsgáló bizottsága :
Csorna Gusztáv. Tindly József. Hensch Emil.

A mocsári szalonkák.
Nyugtalanabb, mozgékonyabb állat alig van a nádasok 

lakóinál. Szünet nélkül csavarognak ezek: jönnek s 
mennek a szélrózsa minden irányába, éjjel úgy, mint 
nappal, az Isten tudja honnét, merre és mi célból, habár 
akadna nekik bő eledelök ott, ahol vannak: még sincs 
az órának oly perce, hogy egy-két folt közel vagy távol, 
vagy belőle legalább egy-kettő szárnyra ne kelne, vagy 
be ne szállna.

Ezen élénkség már kora tavasszal kezdődik, midőn is 
ezzel egyetemben kezdetét veszi a vadász munkája : a 
vizi vadászat, mely tart addig, mig fölveri a fű és sás 
a rét vizét, biztos rejthelyet nyújtva a vizivad fészké
nek, mely ekkor kezd hozzá családi tűzhelye megalapí
tásához. De ekkor sem kell a vadásznak aggódni, mert 
éppen midőn például a vadkacsák szaporítással Vannak 
elfoglalva, jelennek meg mocsárainkon s az öntéseknél 
a sneffek sokféle nemei, nem is számítva a rajokban 
jelentkező csérek és sirályok lármás ezreit, melyeknek 
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örökös mozgékonyságuknál fogva, oly nagy szerep jutott 
a mocsárvilág megélénkítésénél.

Mikor az imént említettek családalapításhoz fognak, 
akkor már mehetünk a kis csoportokba gyűlt kajtárokra 
s mire ezekkel leszámolunk, már akkor akkorák a korai 
kacsafiak, hogy megkezdődött azok „ugrásból" való 
lövése. Ezekre még folyvást tart a vadászat, midőn már 
beáll a mocsári szalonkák (mór-sneffek) őszi idénye s 
ezzel együtt a gázló és vizi madarak vonulása, mely. 
alkalommal a kiterjedtebb mocsárok --és nádastavak 
valóságos vendégfogadói lesznek a töméntelen mennyi
ségben átvonuló vadnak óráról-órára, sőt percről-percre 
változó érdekesnél érdekesebb ornithologiai képet, esélyt 
és a gyönyörök kiapadhatatlan forrását nyújtja a vadásznak.

A vizivadfélék összes fajai közül egynek vadászata 
sem nyújt annyi élvezetet, mint az ehető vizivadaknak 
legnemesebbjei: a sár- vagy mocsári szalonkáké, ámbár 
rendkívüli csalóka röptűk miatt elejtésük nagy nehéz
séggel jár s nagyobb ügyességgel kell bírni a röptében 
lövésben.

A mocsári szalonkáknak hazánk mocsárain 3 faja ' 
fordul elő, melyek alak, színezet és szokás tekintetében 
kevéssé különböznek egymástól s egy s úgyanazon genus
hoz (Gallinago, Leah.) tartoznak.

Első tekintetre megismerhetők az erdei szalonkáéhoz 
hasonló kétoldalt összenyomott, magas homloku vastag 
fejük, s igen hátra s magasan helyezett nagy kidülledt 
szemükről.

Csőrük egyenes és vékony, kétszer, sőt esetleg három
szor oly hosszú, mint a fejük, nem szilárd állományú, 
mint más sneffeknél, sőt inkább lágy és fölötte érzékeny; 
végén lapított. Testük rövid, zömök.; nyakuk kinyújtva 
meglehetős hosszú, behúzott állapotban röyid, különben 
vastag, dúsan tollazott, miáltal még vastagabbnak látszik. 
Szárnyuk aránylag rövid, de széles; farkuk rövid, hegyes ; 
lábaik aránylag rövidek, fölülről (a térdcsuklóig) tollasak, 
alább csupaszok; három előujjuk között a középső leg
hosszabb (szembetűnően kinyúlik a többi közül) hüvely
kük kicsiny, rövid, magasan álló.

Inkább nagyságra, mint színezetre nézve különböznek 
egymástól.

Legnagyobb a nagy mocsári szalonka (Gallinago 
major, Gm.). A csőr hegyétől véve a fark végéig, ren
desen 10 hüvelyt hosszú, nem ritkán azonban 12 hüvelyk 
hosszú példányok is fordulnak elő. Tollazata sárgabarna 
fekete foltokkal, közepén keskeny rozsdasárga választék
kal. Csőrétől szeméig egy feketés szalag vonul. Szárny- 
takaró-tollainak hegye, valamint három szélső kormány
tollának külszéle: fehér. Csőre vöröses, hegye barna; 
lába sárgazöld. Farkában 16 kormánytoll van.

Gyakoribb és egyedekben számosabb egészen közön
séges faj : az u. n. közönséges mocsári szalonka vagy 
mór sneff (Gallinago scolopacina Bp.). Ez általában kisebb 
az előbbinél, de azért nem ritkán fordul elő köztük épp 
oly nagyságú példány. Általában a két szalonka közt a 

nagyság, mint különös ismertető jel, éppen nem irány
adó, mert a rendes nagyságú mór-sneff mellett, mely, 
nem hosszabb 8—9 hüvelyknél s körülbelül akkora, mint 
egy fenyves madár, elégszer jönnek elő oly példányok 
(többnyire tojók), melyek a csőr hegyétől véve a fark 
végéig, megütik a 12 hüvelyket.

Feje fekete, közepén keskeny rozsdasárga választékkal, 
ugyanily színű keskeny csík látható fej-oldalán is, min- 
denik felől egy. Tehát a feje közepén végig vonulóval 
együtt: összesen három csikja van. Nyaka rozsdasárga, 
barna foltokkal; háta feketebarna két hosszas barnasárga 
szalaggal; szárnytakaró tollai rozsdasárga hegyüek ; hasa 
fehér, oldala barnával hullámzott; szárnyai barnák, szürke 
hullámzattal; farktollai fehér hegyüek; csőre és lábai, 
mint az előbbié. Farkában 14 kormánytoll van.

Legkisebb, a búbos pacsirta nagyságához hasonló; az 
apró mocsári szalonka (Gallinago gallinula, Linn ). Ez 
a csőr hegyétől véve a fark végéig 7 hüvelyk hosszú. 
Fején csak egy fekete szalag van, minthogy a feje tetején 
nincs választékja. Tarkóját szürke félkör foglalja el. 
Köpönyege alapja ércfényü zöld szint játszik (ez jellemző); 
hátán két hosszas rozsdasárga szalag van; hasa fehér, 
melle és oldala barna foltokkal tarkázott; csőre szennyes
sárga, töve szürke, lába zöldesszürke. Farkában 12 
kormánytoll van.

Legfontosabb ezek közül a nagy mocsári szalonka, 
mely fölületes megtekintésre nagy hasonlatosságot mutat 
a mór-sneffhez; a nagy mocsári szalonkának azonban 
hosszabbak a lábai s begyének alsó része és hasa 
többé-kevésbé pettyes, mig . a mór-snéffé petty nélküli. 
Tollazataikban még egyéb különbségek is vannak, az 
említettek azonban mindig elegendők a fajok megkülön
böztetésére.

Egyébiránt a mocsári szalonkák közt a kormánytollak 
különböző száma, mint különös ismertető jel, szintén 
irányadó. Ugyanis, mint már említve volt, a nagy mocsári 
szalonka farkában 16, a közönségesében 14 és végre 
az apró mocsári szalonkáéban 12 kormánytoll van. Ez 
utóbbi kis madarat az előbbiektől rögtön megkülönbözteti 
a hegyes végű fark és kisebb, gyengébb alak is; ezen
kívül különbözik még a másik két szalonkától abban is, 
hogy hiányzik feje oldaláról a halvány szalag, mely mind 
a dupla, mind a mór-sneffnél oly föltűnő.

E három faj röptét összehasonlítva, azt találjuk, hogy 
a közönségesnek legsebesebb a röpülése; az aprónak 
kevésbé sebes, mig a nagyfajé leglassúbb. Utóbbi; első 
fölriasztáskor — kivált májusban, midőn már lanyha 
idők járnak, — lassan kel s általában egyenesen röpül ; 
második vagy harmadik felrebbentéskor azonban — kivált 
szeles időben — gyorsan kel s jobbra-balra csap ki, de 
sohasem cikázik, mint a többi szalonkafaj, legkivált pe
dig a mór-sneff. Röpte — különösen lebocsátkozáskor — 
igen emlékeztet az apró mocsári szalonkáéra, mi onnan 
van, mert röptében szárnyát a testtől messze kiterjeszti, 
éppen mint amaz, mi legfeltűnőbb akkor, midőn leszállni 
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akar, ekkor még inkább összevonván szárnyait. Nyilván 
főleg ez utóbbi körülmény szolgál okul sok vadásznál e 
két szalonka összetévesztésére.

A nagy faj első felrebbentéskor alant (mintegy 4—5 
lábnyira a föld szine fölött) röpül és ritkán megy messze 
s mindjárt levágódik; többszöri felrebbentés esetében 
azonban sebesen kelve, a magasba csap föl, s néha több 
száz lépésnyire is elmegy, mig levágódik ismét. Lebo- 
csátkozás élőtt néha pár pillanatig kiterjesztett szárnyak
kal lebeg a hely felett, amelyre megtelepedni készül, 
többnyire azonban, kivált ha lőttek rá és nem találták, 
látszólag holtan vágódik le. Röpülés közben tarkó-tollait 
néha taréjmódjára borzolja föl s farktollait legyezőszerü- 
leg szétterjeszti, midőn is fehér külszélü szélső kormány- 
tollai ismertető jeléül szolgálhatnak.

A közönséges mocsári szalonkának a röpülési modora 
igen eltér a nagy mocsári szalonkáétól. Fölötte gyorsan, 
mintegy váratlanul pattan ki („ugrik föl") s cikázva 
sebesen tovaszáll. Röpte szintén alacsony, mint amazé, 
de röpülés közben fokonkint emelkedik s végre 15—20 
lábnyira is fölcsap s e helyzetben távozik, mígnem hir
telen ismét levágódik egy bizonyos ponton.

Első fölrebbentéskor többször, a továbbinál kevesebb
szer csap ki jobbra-balra, hanem annál magasabbra 
emelkedik és sebesebben röpül. Jellemző, hogy mindig 
szertyegő vészhanggal kel fel, s toVáhúztában is huza
mosan ismételi ezt a különös és visszaadhatlan szavát.

A nagy mocsári szalonka nesztelenül kél, de szin
tén van szava, melyet azonban ritkán hallat. Szava nem 
oly süvöltő, mint a mór-sneffé, melyhez különben 
hasonlít, kevéssé halkabb és tompább s ezt akkor hallatja, 
midőn fölrebbentettük, bár nem huzamosan ismételi, 
mint a mór-sneff, és csak akkor, ha egyedül van, mert 
ha párjával rebben föl, nem szól. Egyébiránt mint már 
említém is, hangot csak ritkán ad, s mindig csak föl
riasztáskor ; második vagy harmadik fölrebbentéskor már 
néma marad. A szárnyrakelés okozta nesz sajátságos s 
éppen nem hasonló a fölvert erdei szalonka által okozott 
zajhoz. A mór-sneff ellenben fölrebbenéskor semmi neszt 
nem csinál szárnyaival, de ha a magasban csapatostól 
vonul, akkor néha a kecske mekegéséhez hasonló szárny- 
kandéziát hallat.

Az apró mocsári szalonka semmi hangot nem ad 
keltekor, legföljebb nagy melegben, ha igen közelről 
rebben föl, hallat némelyik halk, alig kivehető makogást, 
vagy mekegést, de csak az első fölriasztáskor; második, 
vagy harmadik fölrebbentéskor már néma marad. Egyéb
iránt ami a tulajdonképpeni hangot illeti, azzal nem bír, 
általában nincs szava, néma madár.

Röpte meglehetős sebes, alanti. Általában egyenesen 
röpül, néha azonban — kivált fölleges vagy szeles idő
ben — jobbra-balra csap ki. Első fölriasztásakor — szép, 
meleg időben — lassan kel, andalogva röpül tova s le
vágódik ; kellemetlen időben gyorsan kel és messzebbre 
elröpül; második vagy harmadik fölriasztásakor, kivált 

ha lőttek rá és nem találták, kóvályogva előrefelé a ma
gasba röppen föl és sebes szárnymozgásokkal néhány 
száz lépésnyire elmenve, egyszerre csak cikázva lefelé 
hanyatlik s hirtelen vágódik le a porondra. A szárnyra
kelés okozta nesz sajátságos pirregés, mely a szárnyak 
fölötte sebes (rezgésszerü) mozgása folytán keletkezik, 
mint például a zúgás vagy dongás a röpülő nagy rova
roknál. Megjegyzem azonban, hogy említett pirregésszerü 
nesz csak akkor hallható, midőn e szalonka gyorsan kel 
s előrefelé (rézsut irányba) a magasba röppen föl és 
csakis a kelés pillanatában; ha e szalonka lassan kel, 
s alacsonyan andalogva repked tova a föld színe fölött: 
pirregést nem hallani. Az egyes rövid makogás, melyet 
némelyik az első föjriasztáskor hallat, csupán az ijedt
séget és félelmet fejezi ki.

Ama körülmény, hogy a mocsári szalonka bevár-e, 
vagy nem vár be, nem mindig függ az időtől, vagy 
helytől, hanem a vad korától és fajától is; továbbá attól, 
kutyával vagy anélkül és végre sebesen avagy lassan 
közeledik-e hozzá a vadász. Ha tapasztaljuk, hogy a 
mocsári szalonkák általában nagyon is megülnek, sőt 
némelyek alig bírhatok fölkelésre, ilyenkor tanácsos a 
keresés közben gyakran megállapodni, mert ezt ki nem 
állják a szalonkák; továbbá ajánlatos a fölötte lassú, 
úgynevezett cik-cakos (kígyózva) járás s minden négy
szögölnek apróra kikeresése, főleg ha a mocsári szalon
kák legnagyobb része a legkisebb fajuakból áll, mivel 
ezek nagyon is összehúzódnak, és kutya nélkül többszöri 
ide-oda járás után sem bfrhatók fölkelésre. Viszont, ha 
nem igen várnak be a szalonkák, gyorsabban és ne kí
gyózó vonalba járjuk be a tért,' különösen kerüljük a 
megállapodást, mert ekkor meg már messziről fölkelné
nek; s ez különös figyelmet érdemel a mór-sneffnél, 
mely többnyire rosszul vár, kivált tavasszal, megérkezése 
első napjaiban. Főleg rideg és szeles időben éppen nem 
vár be és emellett fölkelésekor nagyon cikázik és sebe
sen röpül.

Kedvezőtlen időben csak úgy mehet valamire a vadász, 
ha a szalonkák legnagyobb része aprókból áll, mivel 
ezek ilyenkor is meglehetősen kitartanak.

Minden fajú szalonkánál tapásztaltam, hogy az idő
sebbje nem tart ki oly jól, mint a fiatalja, főleg az egé
szen fiatalok, és sokkal sebesebben röpül; azt is tapasz
taltam, hogy minél kövérebb a szalonka, annál köze- 
lebbre vár, különösen a nagy faj. Egyébiránt ez minden 
körülmények közt könnyen megközelíthető; általában alig 
ismerek madarat, mely oly közeire várna be, mint a 
nagy mocsári szalonka. Gyakran majdnem rátapos az 
ember mig fölkel, s rövid röpülés után ismét levágódik.

E szalonka szokásaira az időjárás befolyást nem gya
korol, mint gyakorol a többi szalonkáéra; forróság, szél, 
borult idő vagy eső alig van befolyással a vadászat ered
ményére ; minden esetre azonban kora délután legres- 
tebbek; s ez a másik két szalonkára is áll. Az idény 
elején mindenik vakmerőbb, mint későbben. Különös az, 
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hogy a folytonos puskázás nem' teszi vadabbá őket, sőt 
ellenkezőleg, az mintegy megszokottá válik előttük.

Minden vadász tapasztalhatta ugyanis, hogy a mocsári 
szalonkák általában nem oly rebbenősek, ha napról- 
napra megy ki az ember a szalonkás térre, mintha ezt 
csak hébe-hóba látogatja meg, emellett azonban az is 
áll, hogy minél többször fölrebbentetik, egy és ugyanaz a 
bizonyos szalonka aznap annál kevésbé vár be, gyor
sabban kel, és sebesebben s távolabbra röpül, mint szo
kott különben. Eltekintve a mór-snefftől, mely háborgatva 
éppen távolról sem várja be a vadászt, még a többszöri 
fölriasztás és rápuffogatás a nagy mocsári szalonkát és 
a legapróbb fajt is annyira kiveszi a sodrából, hogy vég
tére már messziről fölkelnek s cikázva, a magasba föl
csapva, villámgyorsan röpülnek tova, úgy, hogy a leg
gyorsabb lövéssel is alig érhetők el.

A mór-sneff első, de még inkább többi fölriasztása 
után ritkán tart ki, kellemetlen, szeles időben meg éppen 
nem, sőt annyiról kel, hogy lehetetlen rá lövést kockáz
tatni. De nincs szabály kivétel nélkül; így vagyunk e 
szalonkával is.

Ugyanis megtörténik néha, hogy többszöri ide s tova 
való járkálással sem birhatók egyhamar fölkelésre a már 
egyszer kivert mór-sneffek, mikor is éppen az a baj, 
hogy nagyon is bevárnak, sőt futnak' előttünk, mint a 
haris, minden módon ki akarván kerülni a fölrepülést. 
, Úgy a hagy, mint az apró mocsári szalonka, alkonyatig 
marad a ponton, melyre levágódott; fullasztó melegben 
első fölríasztatása után szintén, mert ilyenkor lusták az 
ellábolásra, de még inkább a röpülésre; kevéssé ked
vező időben már első, de még inkább több fölriasztása 
után nem marad azon a ponton, melyre leszállni láttuk, 
hanem szalad, mint a haris és dolgot ád a legjobb vizs
lának, éppen úgy, mint a haris.

(Folytatjuk.)

A hiúzról.
Irta Gyufái Károly.

Oroszország rengetegei és a Balkánállamok kivételé
vel, hazánk erdőségei' volnának - még azok a területek, 
ahol a hiúz, mint a lőstatisztikában is „hivatalosan“ 
széreplő vadászobjektum, alkalmas búvóhelyeiről kénye- 
kedve szerint garázdálkodhatik — hasznos vadállomá
nyunk ellen. Igaz, ez az oly félelmetesnek ismert garáz
dálkodása nálunk ma már évről-évre apadóban van, 
úgyannyira, hogy az évi lelövési számadatok sorában, 
legalább ami a legutóbbi tiz év lőstátisztikáját illeti, a 
hiúz évente átlag .40—60 példánnyal szerepel csupán. 
Valószínű, hogy ez korántsem olyan eltagadott statisz
tika, mint az agancsosoké vagy éppen a fogolyé, amennyi
ben még a legrejtelmesebb viselkedésű vadorzó is kér- 
kedőleg jelentkezik akkor, ha hiúzbőr beszolgáltatásáról 
s e ragadozó prémjének oly becses anyagú értékesí
téséről van szó.

13. szám.

Mielőtt mai honi hiúzállományunkra, még inkább annak 
pusztításmódjára rátérnénk, vessünk egy rövid pillantást 
Európa egyéb kulturállamainak vadászterületeire is, ahol 
a hiúz valamikor csak oly nagyszámú és rettegett vad
pusztítóként volt ismeretes, mint régibb időkben miná
lunk, vagy ma is pl. az orosz-lengyel és finn erdőségek 
sűrűiben.

Azok a hivatalos jellegű rendszeres hajtóvadászatok, 
amelyeket a farkasok garázdálkodása ellen indítottak, 
mindenkor egyező, hasonló jellegűek voltak a Római- 
Német-Szentbirodalomban, Franciaország és' Anglia va
dászterületein is a hiúz ellen rendezett vadászatokon 
körülbelül a XVII. század végéig, 1699-ig, amely idő
ponttól kezdve aztán a hiúz a szakadatlan üldöztetés s 
a létfeltételeinek korántsem kedvező nagyarányú erdő
irtások, mint gazdasági új kultúrtermő területek létesítése 
következtében, létérdekeiben hova-tovább a legszűkebb 
területekre szorult. Ahogyan eltűnt minálunk rengetege
ink mélyéből az utolsó bölény a Rákócziak korában, 
aként jegyzi fel a vadászkrónika a hiúz eltűnését is 
Középeurópában. így az erdődús Frankföldön 1661-ben 
ejtik el az utolsó hiúzt. A hiúzokban eléggé bővelkedő 
Fichtel-hegységben 1774-ig tartanak még hiúz-vadásza- 
tokat; mígnem az utóbb nevezett évben terítékre kerül 
ott is az utolsó hiúz. A vadászterületeiről neves Pfalzban 
1^17-ben, Bajorország erdeiberi a XIX. század 80-as 
éveiben éjtik el az utolsó hiúzt. A Rhőn-hegységben már 
a XVI. században, a belga francia határ Ardenneiben s 
a frank Jurában már a XVII. században hiányzik a hiúz. 
Igen nagy számban garázdálkodott a hiúz még a XVII. 
század első felében a Nürnberg városát környező erdő
ségekben. A nürnbergi városi múzeum ma is őrzi vi
dékük utolsó hiúzának egykorú képmetszetét. Hogy a 
hiúz szembeötlő megcsappanása középeurópaszerte a 
XVII. századra tehető, az az Európa összes kulturálla- 
maira kiterjedő 30 éves vallásháborúban találja magya
rázatát. Németország, Skandinávia, a mai Belgium és 
Hollandia, Franciaország, Ausztria, Olaszország és Ma
gyarország e tekintetben egyaránt osztoztak' a hosszas 
háborúk borzalmaiban és 'azok súlyos következményei
ben. Éhez járult nálunk a török háború is, úgy, hogy 
minálunk is a nyugati és délnyugati tájakon hiúzt a 
sokat zaklatott XVII. század végétől kezdve alig találunk 
többé.
. A hiúz elejtéséért ugyancsak tekintélyes lődíjakat fize
tett a hatóság a XVII. században is. így a schweitzi, a 
bajor választófejedelmi s a római-német császári hatósá
gok egy-egy hiúz beszolgáltatójának 6—12 kóronányi 
összeget fizetted mai pénzűnk szerint. Értékben ez meg
felel ma körülbelül 60—100 koronának is, tekintve azt, 
hogy azon a 6—12 korona pénzértéken mi mindent 
vásárolhatott a XVII. század vadásza. Már a XVIII. szá
zadban, habár ugyancsak megcsáppant európaszerte a 
hiúzok. száma, lődíjakban egy-egy hiúzért átlag alig fizet
tek többet 3—5 koronánál. A nőstényért mindenkor.ma
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gasabb lődíj járt, mint a hímért. Egyes országokban, a 
lődíjáért jelentkező hiúzvadász, mondjuk hiúzölő, tarto
zott a lődíj ellenében az értékes hiúzbőrt is a hatóság
nak beszolgáltatni.

Hasznos vadállományunknak a vérszomjas hiúz 
kétségtelenül egyik legkegyetlenebb pusztítója. Irtása igy 
érthetően sok gondot és utánjárást igényel. Mérgezése 
rendszerint vajmi csekély eredménnyel jár, mivel kizá
rólag a friss- prédát kedveli; fegyvercső elé kapni pedig 
a legritkább vadász-szerencsék egyike, minthogy a leg- 
éberebb és legóvatosabb szőrmés ragadozók közé so
rolható.

Teljes kiirtása annyival inkább jogosult, mivel az őz
állományt egy-egy vadászterületről úgyszólván egy szálig 
kipusztítja.

Hiúzlakta nagyobb, mondjuk több százezer holdnyi 
vadászterületeken, ahol a hiúz kiirtásához rendszeresen 
hozzáláttak, a kiirtott állománynak csupán 1 —2°/o-a 
pusztult el mérgezés, ugyanannyi lelövés, a többi pedig 
a már oly igen általánosan elterjedt vastőrbeejtés útján, 
amely mívelet a macskaféle ragadozóknál is mindenkép 
legeredményesebbnek bizonyul; bár ismételten volt rá 
eset, hogy a hiúz, a rókához hasonlatosan, csapdába 
szorult lábát lerágta és elmenekült.

A fenti százalékszámok eredménye azt igazolja, hogy 
a hiúz elleni küzdelem legsikeresebb módja és eszköze 
megfelelő vastőrszerkezetek igénybevétele.

A vastőrrel való hiúzfogásnál mellőzhetlen kellék min
denekelőtt az, hogy a hiúz váltóját pontosan megfigyel
jük és megállapítsuk. Természetszabta életmódjánál fogva, 
a macskafélékhez tartozó hiúz, erdei útakat, cserkész
ösvényeket, sziklagerinceket választ ki váltóul. Ennek 
megállapítása sok gondot s éles megfigyelő képességet 
előfeltételez; mindamellett az ilyesmikben járatosabb 
vadász- és erdészember, a helyes nyomokra mindenkor 
rá fog akadni, még pedig a tavaszi, nyári és őszi idő
szakban a csapadéknemütől átázott, puhább talajon, télen 
pedig ugyancsak szembeötlően a hóborította területeken.

A hiúz is, a macskarokonsághoz hasonlatosan, az át
nedvesedéstől ugyancsak félti bundáját, úgy, hogy a 
váltók mentén egyes nyílásokat is figyelembe kell ven
nünk, mint átváltókat. Ebbéli kóborlásában szívesen 
keresi föl a hiúz sziklák, korhadi fák, kigyökeresedő 
fák rejtekoduit. Ha az ilyen búvóhelyeket megállapíta- 
tanunk sikerült, a vastőrszerkezetet vagy a váltó külső 
nyílásánál, vagy a váltó melletti odúban állítjuk fel erre 
alkalmas módon. (Vége köv.)

9~ ÜLÖNFÉLÉ

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Lehoczky György erdőtanácsost Susakról a 
zágrábi kir. erdőigazgatóság központi szolgálatához, 
Hohoss János kir. erdőmérnököt Draganecről Susakra s 
megbízta az ottani erdőrendezőség vezetésével, Vas- 
sányl Mihály kir. erdőmérnököt Susakról Vrbanjara, 
Frommeyer Antal kir. segédmérnököt Jasenakról Draga- 
necre, Finke Mihály kir. segéderdőmérnököt Kosinjból 
Jasenakra, Maries Antal kir. segéderdőmérnököt Zág
rábból Kosinjba és Fromm János m. kir. segéderdőmér
nököt Liptóujvárról Szvarinba s megbízta az ottani m. 
kir. erdőgondnokság vezetésével.

* A földbirtokvágy a kivándorlás oka. Roki
tansky Frigyes Károly báró, ács. kir. földmivelésügyi 
ministérium szaktudósítója, igazán találó és megszívle
lendő módon nyilatkozik a kivándorlásról, amint követ
kezik : „Difficile est, satyram non scribere!“ Követelik, 
hogy védjék meg a kivándoroltakat a külföldön, mi azt 
mondjuk: védjük meg őket előbb a hazában 1. Aki ki 
akar vándorolni, az vándoroljon ki, de a szabad akara
tából; semmi rábeszélés, semmi befolyásolás ne érvénye
süljön közvetlenül nem érdekelt személyek részéről, 
semmiféle kényszer, semmiféle áltatás se késztessen a 
kivándorlásra, főleg pedig ne folytassanak propagandát 
maguk az állami vállalatok 1 Ám rövidlátásra vallana, 
ha az ügynökségek garázdálkodásait tartanók a kiván
dorlás tényének legfőbb okozójául. Egyes, sőt gyakori 
esetekben tényleg az ügynökségek tevékenysége csábit 
kivándorlásra egyes egyéneket, sőt egész családokat is, 
de mégis a legtöbbeket más okok kényszerítenek a 
kivándorlásra. A mezei munkás szemében az „országos 
munkáskérdés“ abban összpontosul, vájjon lehet-e zöld
ágra vergődnie és megvan-e neki adva a lehetőség 
önálló existencia megszerzéséhez ? Ez országos kérdés, 
melynek, szemben az ipari munkáskérdéssel, az a legfőbb 
jellegzetessége, hogy nem társadalmi, hanem elemi erővel 
individualisztikus megoldásra tör. Amennyiben tehát a 
kivándorlásnál a mezei munkásság jöhet tekintetbe és 
a mezei munkásnépség szolgáltatja a kivándorlók túl
nyomó többségét — erre, akár állandó jellegű a kiván
dorlás, letelepülés céljából, akár pedig csak időleges, 
kenyérkereset céljából, mindenekelőtt csak az az egy ok 
vezérel: tulajdon földet, tulajdon telket, saját házfedelet 
a feje fölé," saját rögöt a láb alá szerezni. Minden ok 
közül — és vannak ezen kívül még mások is — a föld
birtok utáni vágy a leghatalmasabb és leggyakoribb, mely 
tengerentúli kivándorlásra kényszerít. A földbirtok meg
szerzésével teljesül a mezei munkásnak az a kívánsága, 
hogy magasabb társadalmi osztályba, bizonyos önállóság
hoz jut és az emberi kitartás és-feláldozás történelmének 
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bizonyára nem legérdektelenebb fejezetéhez tartozik, ha 
azt halljuk az osztrák-magyar kivándoroltakról, hogy 
Amerika különféle üzemeiben és telepein naponta tizenkét 
órán át, sőt még tovább is keményen dolgoznak, szűkösen 
étkeznek és egészségüket is kockáztatják, csakhogy a 
megkeresett dollárokát megtakaríthassák és hazaküld- 
hessék, felszabadítván velők az örökölt telket az adósság- 
terhektől, hogy azt zavartalanul bírhassák vagy hogy új. 
birtok-telket vásárolhassanak. Ha tehát meg akarják 
akadályozni a kivándorlást, ha véget akarnak vetni annak, 
hogy annyian hagyják el szülőföldjüket, hazájukat, úgy 
birtok nélküli parasztfiuknak lehetőséget kell nyújtani 
ahhoz, hogy saját földet, saját telket szerezhessenek, s 
ezzel egyúttal a gazdasági és más társadalmi téren ural
kodó viszonyokat is meg kellene javítani.

* A fakereskedelmi köbszámitás elmélete. El
méleti és gyakorlati útmutatás a fakereskedelmi köb
számítás elsajátítására. Irta Schlesinger Farkas, Arad. 
Nélkülözhetetlen mindazoknak, kik fakereskedelmi anya
gokkal foglalkoznak és a köbszámítást alaposan elsajá
títani kívánják. 2 koronáért bérmentes szétküldéssel a 
Magyar Faipar és Fakereskedelem kiadóhivatalában 
(Budapest, VI., Podmanicky-utca 71.) kapható.

Felhívás
az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését 
engedélyező alapból az 1912—1913. tanévben kiosztható 

segélyek ügyében.

A m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgá
lati ügyköréhez tartozó állami erdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap
ból, az 1912—1913. tanévre szóló segélyek az 
1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott szabály
zat 8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó 
évi julius havában osztatnak ki.

Az idézett szabályzat értelmében segélyben 
részesülhetnek az állami erdészetnél (kincstári 
erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. 
erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a Selmecbányái 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál 
és erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott 
tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és el
halt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdé
szeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincs
tári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi 
tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1912— 1913. tanévre felvétetnek, továbbá 
amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizo
nyítványaikban kitüntetett összes osztályzatok 
legalább fele kitűnő, jeles, igen jó, vagy jó.

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja.

Tornából, énekből, valamint az egyes nem 
kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az igény
jogosultság megállapításánál számításba nem 
vétetik.

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói 
a szabályzat 18. §-a szerint segélyben részesít
hetők, a következők :

A) fiúgyermekek részére:
1. az erdészeti főiskola,
2. gymnásiumok,
3. reáliskolák,
4. a felső kereskedelmi iskolák,
5. felsőipariskolák és
6. polgári iskolák.

B) leánygyermekek részére:
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők,
2. női kereskedelmi tanfolyamok,
3. felsőbb leányiskolák,
4. polgári leányiskolák.

C) mindkét nembeli gyermekek részére:
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, 

hogy a fiúgyermekek és az I—IV. osztályba 
járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet 
hiányában másutt kénytelenek tanulni.

2. A siketnémák, vakok stb. oktatására szol
gáló gyógypaedagogiai tanintézetek és pedig 
tekintet nélkül a gyermekek életkorára és elő
képzettségére.

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt 
tanintézetek rendkívül, vendég- és magántanulói, 
nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti 
stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők.

A tisztviselő rendesen csak egy gyermek 
nevelésére nyerhet segélyt; 2 gyermek, vagy 
rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor, 
ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a 
második esetben legalább 5, még szülői ellátást 
igénylő gyermeke van.

A segély a szabályzat értelmében mindenkor 
csak egy-egy tanévre adatik, a segélyben része
sülő a következő tanévben is részesülhet segély
ben, de csak új kérvény alapján.

A segélyek minden év szeptember havától 
kezdve tiz egyenlő havi részletben szolgáltatnak 
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek 
tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyi
kében tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha 
a gyermek az illető tanintézetbe felvétetett.

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő 
a folyamodó ellátatlan gyermekeinek száma s 
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kora, az általuk látogatott tanintézet, az esetleg 
élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, 
illetőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyít
ványai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról 
szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan, 
anyátlan árváknál az árvaszék igazolványa 
csatolandók.

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivat
nak, hogy az alapból nyerhető segélyek iránti 
kérvényüket szabályszerű bélyeggel ellátva, leg
később folyó évi Julius hó 8-ig „Az államerdé
szeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap intéző bizottságához“ (Budapest, V. 
Zoltán-utca 16. sz.) beküldjék. Az ezen határ
időn túl beérkező vagy kellőleg fel nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1912. évi május hó.
A m. kir. földmivelésügyi minister.

Pályázati hirdetmény.
Báró Springer Gusztáv Öméltósága vág- 

völgyi uradalmában egy

kerületi BFdé^zi állá0
betöltendő.

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, kik 
erdészeti iskolát végeztek, néhány évig gyakor
latilag már működtek s a magyar, német és 
tót nyelvet bírják.

Bizonyítvány-másolatokkal ellátott ajánlatok 
az Uradalmi jószágigazgatósághoz, Bucsány, 
Nyitramegye intézendők.

469—1912. sz.

Bérbeadandó vadászterületek.
Csikvármegye magánjavainak Felsőtölgyes I. 

határrészében fekvő, mintegy 55.000 kát. hold 
kiterjedésű erdőbirtokán, továbbá a Csikszent- 
márton II. határrészében: a) az Uz völgyében 
fekvő 4755 09 kát. hold területű Baska-havas 
és b) a Csobányos völgyében fekvő 3789 07 k 
hold területű Keresztes és Solyomtár havasain 
gyakorolható vadászati jognak 1912. évi aug. 
hó 1-től 1927. évi julius hó 31-éig terjedő tizenöt 
(15) egymás után következő évre leendő külön- 
külön bérbeadása céljából Csikvármegye magán- 
avai igazgatóságának irodájában (Csíkszereda, 

vármegyeház) folyó évi julius hó 29-én, dél
előtt 10 órakor zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.

Vadállomány: Medve, farkas, vaddisznó, őz, 
ez idő szerint még kevés szarvas, sok siketfajd, 
császármadár és egyéb apró vad.

Évi haszonbér mint kikiáltási ár: a felsőtöl
gyesi vadászati jogért az első öt évben éven- 
kint 500 K, a második öt évben évenkint 1000 
korona, a harmadik öt évben évenkint 1500 K, 
mely az átlagos 1000 K évi bérösszegben is 
megajánlható. Bánatpénz 300 korona.

Évi haszonbér, mint kikiáltási ár: Csikszent- 
márton 11-ik határrészében, az Uz völgyében 
fekvő Baska havas vadászati jogáért 100 K, a 
Csobányos völgyben fekvő „Keresztes“ és „So
lyomtár“ havasok vadászati jogáért pedig 50 K. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10—10%-a.

Bővebb felvilágosítás a gyergyótölgyesi erdő
birtokok vadászati jogára vonatkozólag, valamint 
az erről szóló árverési feltételek és szerződési 
tervezet Csikvármegye magánjavai igazgatóságá
nál (Csíkszeredában, vármegyeház), s a gyergyó
tölgyesi m. kir. erdőgondnokságnál, a csikszent- 
mártoni II. hat. részben fekvő birtokok vadá
szati jogára vonatkozólag pedig Csikvármegye 
magánjavai igazgatóságánál s a csikszentmártoni 
erdőgondnokságnál szerezhetők meg.

Csíkszereda, 1912. évi junius hó 5-én.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
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Árverési hirdetmény.
Fogaras vármegye, fogarasi járásában fekvő 

Bráza község folyó évi julius hó 20-án, dél
előtt 9 órakor Bráza község irodájában tar
tandó zárt írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybe
kötött nyilvános árverésen eladja állami kezelés 
alatt álló „Kolczu" nevű erdőrészének, az 
1025—1912. erdészeti albizottsági számú hatá
rozat és a 15604—1910. F. M. számú rende
lettel kihasználásra engedélyezett faállományát.

Ezen erdőrész 178'60 kát. hold kiterjedésű 
és törzsönkénti kiszámlálással bebecsült 30178 
darab fenyőtörzset, összesen 11471 m3 műfa, 
4274 darab bükk-törzset, 2762 m3 tűzifa és 641 
darab juhartörzset 278 m3 műfatartalommal fog
lal magában.

A kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított 
becsérték 50318 korona; bánatpénz a kikiáltási 
ár 10%-a, azaz 5031 korona, mely'összeg az 
árverés megkezdése előtt készpénzben, vagy 
hazai elfogadható állampapírokban az árverező 
bizottság elnökének kezéhez teendő le.

Szabálytalanul és hiányosan felszerelt zárt 
ajánlatok, úgyszintén utó- és távirati ajánlatok 
visszautasíttatnak és a fatömeg becsáron alul 
eladatni nem fog.

Az erdő a fogarasi vasut-állomástól 31'70, 
az alsó-szombatfalvi vasútállomástól 26 kilo
méter távolra fekszik.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
fogarasi magyar királyi járási erdőgondnokság
nál és Bráza község elöljáróságánál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

A magyar királyi erdőgondnokság.
Fogaras, 1912. évi junius hó 17-én.

Zankó Emil s. k ,
m. kir. főerdőmérnök.

Biharvármegye közig, erdészeti bizottságától. 
3364-1912. kb. szám.

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye közigazgatási erdészeti bizott

ságának megbízásából közhírré teszem, hogy 
Bihar vármegye margittai járásában fekvő Bályok 
község volt úrbéres birtokosságnak tulajdonát 
képező erdőben a nagymélt. m. kir. földmivelés

ügyi minister úrnak 32979—1912. számú ren
deletével kihasználásra engedélyezett 184'6 k. 
hold területen található, hivatalos becslés szerint 
mintegy 2816 m3 tölgy mű- és haszonfa, 22603 
m3 tölgy, cser és bükk tűzifa tömege egészben 
tövön 1912. évi augusztus hó 1-én d. e. 7» 12 
órakor Bályok községházánál zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
becsáron felül el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becslés szerint 
kikiáltási ár 85896 K 80 fillér, azaz nyolcvan- 
ötezezernyolcszázkilencvenhat korona 80 fillér, 
bánatpénz 8600 korona.

Szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok a 1912. évi 
julius hó 31-én d. e. 12 óráig alulírottnál (Nagy
várad, alispáni hivatal 10. sz. szoba) s a szó
beli árverés kezdete előtt alólirt, árveréssel meg
bízottnál nyújtandók be, ellenben szabálytalan 
és hiányosan felszerelt, utó- és távirati, nem
különben becsáron alóli ajánlatok visszautasít
tatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 
adatok a nagyváradi m. kir. járási erdőgond
nokságnál és a nagyváradi m. kir. állami erdő
hivatalnál, valamint a bályoki úrbéres elnöknél 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Nagyvárad, 1912. évi junius hó 22-én.
Dr. Gerlán Gábor s. k.

vármegyei aljegyző.

Arcképeket, 
festményeket, krétarajzokat, fénykép» 
nagyításokat bármily kis fénykép után 
eae d« szavatossággal készítek, «ac 
Sikertelen képért újat csinálok, vagy a pénzt vissza» 

adom.

ÜGYNÖKÖK minden kisebb helységben is egyedüli kép» viselőként fix fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek.
Válaszbélyeg melléklendő. Árjegyzék ingyen.

ZSOLNAI JÁNOS
HRCKÉPFESTÉSZETI MŰINTÉZETE BÉKÉSCSABA.
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Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m.

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési dr:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGELOTTÚ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Bükköseink feltárása.
Irta Elek István.

II.
Erdőrendezési elvek.

A tudomány és a gyakorlat nem haladnak 
együtt. A helyes viszony az volna, hogy amint 
a tudomány előhalad a maga töretlen útján a 
pozitívumok és az elvek megalkotásában, a gya
korlat mindjárt vegye alkalmazásba a helyesnek 
talált elveket s használja ki a tudományos meg
állapítások előnyeit.

De ki látott már olyan m. kir. erdőrendezőt, 
aki egy gazdasági terv összeállítása előtt át
tanulmányozná, hogy vájjon az egyes üzem
módok előnyeiről mit is mond Belházy, Vadas, 
vagy Muzsnay; arra nem is ér rá, de nem is 
kiváncsi, hiszen neki megvan a sablonja, de az 
1880. évi 23374., illetve az 1906. évi 54666. 
számú földmivelésügyi ministeri utasítások külön
ben is minden kétséget kizáró módon előírják 
a jól összeállított gazdasági terv kellékeit, azért 
minden törekvése csak az, hogy ezzel a rende
letekkel alaposan megismerkedjen, azokat szó- 
szerint betartsa és betartassa.

Ebben pedig nem az erdőrendezők a hibásak, 
hanem az az egész gerincében korhadt rend
szer, mely a szolgálat érdeméül a rendeletek 
és utasításokhoz való konzervatív ragaszkodást 
tudja be csupán, az ezektől való legcsekélyebb 
eltérést is kérlelhetlen szigorral sújtja, minden 
üdvös újításnak vagy eszmének, mely nincs 
rendeletekbe kottázva, ellenáll.

Administraciónk ezen legsúlyosabb hibájáról 

a IV-ik fejezetben fogok megemlékezni bővebben, 
ez alkalommal csak azt kívánom érthetővé tenni, 
hogy bár a természet soha sem ismétel s nem 
alkot két egyforma falevelet sem, miért van az 
mégis, hogy a mi sablonjaink minden erdőre 
rákényszeríttetnek, miért van, hogy a természetet 
akarjuk arra bírni, hogy a mi egységes formáink 
keretében nevelje meg az erdőt és hogy nem azt 
vesszük el tőle haszonkép, amit önként nyújt, 
hanem amit a magas ministeri rendeletek előírnak.

De hogy meg ne tévedjünk következtetéseink
ben, azt is hangsúlyoznom kell, hogy a hiba 
nem is a ministeri rendeletekben és utasítások
ban van, mert hiszen ezek nélkül állami ad- 
ministració el sem képzelhető, hanem azok fel
tétlenül kötelező erejében, mely nem tűr ellent
mondást, nem tűr kivételeket, útját állja az egyén 
alkotó akaratának, miáltal ezek nem is az élő 
organizmus szerveivé válnak, hanem ellenkező
leg, a kívánatos és szabad fejlődésnek gátjai.

Muzsnay erdőrendezőségünk fejlesztéséről 
írott jeles művében még találóbban mondja, 
hogy: „A rendeletek betűjéhez való ragasz
kodás, az alárendeltséggel járó kötelességek
nek és felelősségnek helytelen felfogása külön
ben még nagyon sok más bajnak is a forrása 
nálunk, úgy az erdőrendezés, mint a kezelés 
terén. Hogy egyebet ne említsek, csirájában 
elfojtja a tisztviselőben a kezdeményező szel
lemet, ami pedig a haladás legfőbb tényezője. 
Hozzászoktatja ahhoz, hogy tevékenysége a 
rendeletek végrehajtásában merüljön ki. Nagy 
veszedelem rejlik ebben erdőgondnokságunkra 
nézve. “
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Nos hát ha túlzás van annak felismerésében 
hogy az erdőgazdaság szabad fejlődésének leg
nagyobb akadálya az erdőtiszteknek igazán szá
nalmasan korlátolt függő helyzete, legalább az a 
vigaszom, hogy ezen a túlzó állásponton olyan 
kiváló szaktársammal együtt lehetek.
. Ha nem így volna, nem is volnék kénysze

rülve a M. E. hasábjain hozakodni elő eszméim
mel, hiszen 23,000 hold bükkös van gondozó 
kezeimre bízva, itt csak alkothatnék!

De hát hogyan ? Hiszen megcsontosodott szol
gálati rendszerünk és felfogásunk szerint az 
erdőgondnokságok végrehajtói, az erdőhivatalok 
és igazgatóságok, csak véleményező közegek, 
az elhatározás joga pedig még a legkisebb do
logban is a ministeré.

Ilyenformán csak természetes, hogy az erdő
gondnokságok hivatalosan nem fecseghetnek, — 
de sőt az erdőhivatalnak is ajánlatos a konzer
vatív tartózkodás, mert ki tudja, nem keresztezi 
vagy előzi-e a magasabb forum terveit és'el
határozását.

Sőt. felülről nem is várják, hogy az alárendelt 
hatóságok olyan dolgokra is feleljenek, amikről 
meg nem kérdeztettek és ha tanácskozás címén 
egybehivatnak is némelykor a főbb erdőtisztek, 
ugyan hogy volna elképzelhető a mi függő hely
zetünknél fogva, hogy ott valaki a maga ideái 
mellett kardoskodna ? Instrukciókat kér és instruk
ciókat kap mindössze, ez a szolgálati értekezés 
módja.

Mondjuk meg őszintén, egyben ez a legkelle
mesebb az alárendeltekre nézve is, mert ha a 
magam ideáimnak megvalósítását vállalnám, az 
súlyos felelősséget hárítana a nyakamba, mig 
ha felülről kapott utasítások szerint jártam el, 
fedve vagyok sikertelenség esetére is.

Ebben a fedezetkeresésben merül ki a mi 
összes szolgálati praxisunk.

Aki jól fedezi magát, az ügyes tisztviselő, halad 
előre, aki azonban önálló gondolkozással meré
szel cselekedni, azt a legkisebb résen eléri és 
eteríti a felelősségre vonás súlyos dárdája.

így aztán az az elv jut uralomra, hogy akár 
tönkre is mehet a kincstár, csak szabályszerűen 
menjen tönkre s nekem ne legyen benne vétkem.

Előbb említettem, hogy a természet nem is

métel s ez az ős tulajdonsága meg is nyilatkozik 
a kincstári erdők viszonyainak különféleségén is. 
Ki volna hát képes annyi viszonylatnak meg
felelő egységes formát alkotni, még ha zsenik 
zsenije is? Divide et impera — mondja a latin 
s ebben nagy bölcsesség rejlik. Nálunk azonban 
ez a bölcs tanács nincs megfogadva. A felsőbb 
hatalom uralkodni kíván ugyan, de nem osztja 
meg a munkát s mindent maga akar elvégezni, 
bár a felelősséget szívesen hárítja az alárendel
tek vállaira.

A tudomány megállapítja, hogy az erdőt igen 
sokféleképen lehet kihasználni. Hogy pedig az 
erdőüzemnek annyi módját eszelték már ki tudós 
embereink, bizonyára nem azért tették, hogy . 
legyen mibe válogatni, hanem hogy a maga 
helyén alkalmazzuk azt a módot, mely viszo
nyainknak leginkább kedvez.

A praxis azonban az egységes formákat ked
veli s felülről kiadott jelszavak után igazodik.

így látjuk a múltban, hogy a kincstári erdők
nél általában a tarvágásos szálerdő-üzemmód 
volt elfogadva, mert ez kedvezett leginkább .— 
nem az erdők tenyészeti vagy kedvezőbb ki
használási viszonyainak, hanem a kényelmes és 
könnyen ellenőrizhető, terület szerint való érté
kesítésnek.

Már most került légyen az a vágás zárt egy
korú állabokra, vagy vegyeskoru őserdőkre, 
■avagy gyér zárlatu, alá sem települt erdőkre, 
le kellett vágni mindent, mert erre kötelezik a 
termelőt a vele kötött szerződések.

Hogy a vágások kitisztíttassanak, szigorúan 
meg kellett a vállalkozóktól, követelni, habár ők 
kész örömmel hagytak volna vissza lábon egy-két 
nekik kihasználásra nem alkalmas törzset, melyek 
mégis némileg mérsékelhették volna a szél szá
rító erejét, a nap perzselő hevét; megóvták 
volna mesterségesen betelepített csemetéinket a 
gyom általi elfojtástól, kiszáradástól és hónyo
mástól.

Szomorú eredményeknek kellett bekövetkezni, 
hogy legalább ezzel a rendszerrel való szakítási 
vágy megérlelődjék. Vágyról beszélek csak, mert 
ez a rendszer még ma sem a múlté.

És még ha a szerződés azt kívánná, hogy a 
fahulladékok ki is hordandók a vágásból, még 
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legalább érteném, de silány minőségű bükk- 
erdőket ki venne meg ilyen teherrel, hiszen a 
fatömeg Vs-a semmi értéket sem képvisel s ezt 
az egyharmadot lefektetik szépen rakásra, hogy 
korhadékával a talaj humuszát növelje!

Igen ám, de nem ez a történet vége! Az 
epilobium, szeder, gyom stbi nyomását az ügy- 
gyel-bajjal s nagy költségekkel létesített ültetések 
valahogy csak elszenvednék, vagy legalább bi
zonyos pei cent-siker mégis elérhető volna, de 
jön a pásztor s neki akasztja a benzin-gyújtót 
4—5 helyen is a vágásnak s a tűz ereje és 
pusztítása, táplálkozva a szerte heverő fahulla
dékokból, rémes méreteket ölt. Ezer holdakra 
terjedő erdőterületek semmisülnek meg pár óra 
vagy nap alatt, mert ne feledjük el, hogy itt a 
termő talaj az utolsó kis porszemig is kiég.

Nem kell ahoz prófétai ihlet megjósolni, hogy 
ezeken a kiégett területeken soha, vagy leg
alább belátható időn belül nem lesz erdő..

Egy egészen új rendnek kell elkövetkezni, 
s abban nincs kétség, hogy ezt az új rendet 
megalkotni és megteremteni a földmivelésügyi 
kormány a legkomolyabban akarja, s szakerőink 
legjobbjai lázas sietséggel dolgoznak a kincstári 
erdők ügyosztályában, és én mégis azt mondom, 
álljunk meg egy kissé gondolkozni a dolog fe
lett, mielőtt még visszavonhatlan tények meg 
nem hozzák a keserű csalódást.

Úgy tudom, hogy az új rend főbb irányelveire 
nézve a megállapodás már meg is történt, körül
belül a következőkben :

A vágásforduló le nem szállítható. Ami azt 
jelenti, hogy ha bár bükköseink jelen állapo
tukban már nem is nevelnek, gyorsított kihasz
nálásra nem gondolhatunk, mert így is óriási 
fatermés értékesítéséről kell gondoskodnunk, s 
könnyebb most meghozni azt az áldozatot, hogy 
a növedék egy része veszendőbe megy, mint
sem a gyorsított kihasználás után, a szükséges 
megtakarításokat eszközölni.

A kihasználás fokozatos felújító vágással tör
ténjék, olyképen, hogy bizonyos megállapítandó 
időhatárok között nyerjen befejezést a vágás 
egy-egy területen. A vágásokat így vezetni tudva
levőleg a sikeres felújítás érdekében való volna.

Hogy tűz, rovar, széldöntések stb. minél 

kisebb károsításokat okozhassanak, lehetőleg 
annyUvágássorozat volna létesítendő, hogy egy- 
egy évi vágásterületnek 20 k. holdnál nagyobb
nak nem szabad lenni.

Hogy a vágássorozatok elhelyezésének semmi 
akadálya ne legyen, az úthálózat már most tel
jesen kiépítendő, tehát ne ideiglenes, hanem 
végleges feltárást végezzünk, s ha költségünk 
nem volna elegendő, inkább kisebb területekre 
szorítkozva, lassan és sorban menjünk előre, 
mint nagy területeken megbolygatva erdőinket, 
szétforgácsoljuk.

Ezek tagadhatlan mind igen helyes elvek és 
szakszempontokból igazán nem kifogásolhatók, 
mégis ha egységesen követendő irányelvekül 
kiadatnának, szomorú fiaskóval végződne erdő
feltárási akciónk.

Hogy miért, azt később tisztán látni fogjuk, 
most csak a legfőbb két okot említem meg:

Először ez a terv ős bükköseinkben az erdő
feltárás financiális sikertelenségére vezetne, 
másodszor a fokozatos felújító vágásnak ez a 
módja csak egykorú állabok kihasználásánál 
volna gazdaságosan alkalmazható, mig a mi 
vegyes korú bükköseink egészen más haszná
latot igényelnek.

De beszéljenek a számok!
A kezelésemre bízott erdőgondnokság egész 

területe kerek számban 23 ezer kát. hold, mely
ből a már eddig kihasznált erdőterületeket le
számítva, még mintegy 18 ezer k. hold ős-bük- 
kös volna kihasználandó.

Az erdő állapotát már értekezésem első részé
ben jellemeztem: vegyes korú, mint minden 
őserdő, csak éppen azok a monumentális méretű 
egészséges egyedek hiányoznak, melyek az ős
erdőnek a fatömegét és értékét szokták másutt 
hihetetlen mértékben emelni, mert a kalóz-hadak 
portyázása idején ezek az erdők kíméletlen 
legeltetésnek és pusztításoknak voltak kitéve — 
s az idősebb fák idő előtti korhadás áldozatai 
lettek.

Részletes számításokkal nem untathatom az 
olvasót,' s csak általánosságban jegyzem ki im
már ívekre terjedő számításaimból a követ
kezőket :

A rendszeres gazdasági terv szerint legköze
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lebb kihasználandó területeket az erdőrendező
ség részletesen felbecsülte, s mintegy 51*44 k. 
hold területen 814690 m3 kihasználható fatöme
get talált, ami holdankint átlagosan mintegy 160 
km3-t eredményez.

Ebből 95% bükk és 5% értékesebb fanemek
ből áll, a bükk-haszonfa igen jó szándékkal 
csak 10%-ra tehető. Minthogy pedig az egész 
feltárandó erdő viszonyai csaknem azonosak, 
ezen adatokból az egész 18 ezer holdra vonat
kozólag átlagosan levezethető, hogy holdankint 
kihasználható volna 136 m3 tűzifa, 16 m3 bükk 
haszonfa és 8 m8 tölgy, fenyő stb. műfa.

A legközelebbi vasúti állomáson vagy a dunai 
rakodón igen jól .értékelve, mint eladási árt 
számitok a tűzifáért m3-kint (tömör) 7 koronát, 
a bükk-haszonfáért 10 koronát, és a tölgy, fenyő 
stb. műfáért 20 koronát. Az egész gazdasági 
osztály három közel egyenlő fővölgyre hajlik, 
melyek mindenikében átlagosan mintegy 25 km. 
hosszú útvonal, esetleg vasút volna kiépítendő, 
összesen tehát 75 km. hosszban.

Ha, mint feltételeztem, a ministeri központban 
a feltárási művelet főbb irányelvei — melyek
től természetesen, eltérni nem lehet —úgy álla
píttatnának meg, hogy sok vágássorozatban el
helyezett apró vágásokban a használat az egész 
erdőterületen szétosztva történjék, természetes, 
hogy az egész úthálózat egyszerre s már most 
a használat megkezdése előtt építendő ki, vala
mint a több évre terjedő fokozatos kihasználás 
is költségesebb a tarvágásnál. Ezen különböze- 
tet Muzsnay szerint a Frigyes kir. herceg tescheni 
uradalmában nagy átlagban m3-kint 40 fillérre 
becsülik, tehát számításba vehetjük a termelési 
költséget m3-kint 180 koronával.

Mindenben az elérhető legkedvezőbb eseteket 
véve számításba, tegyük fel, hogy a kiépítendő 
út, szállítási eszközök, berendezésekkel együtt 
km.-kint csak 30 ezer koronába kerülne, volna 
ezen erdőgondnokság feltárásához szükséges 
tőkeszükséglet 2 150,000 K.

Száz éves vágásfordulónál maradva, az évi 
vágástér nagysága, habár fokozatosan több apró 
vágásterületen történjék is a használat, nem válto
zik, tehát 230 k. holdat tenne ki, amelyről ki
használható évenként és holdanként:

Összesen Értékben
136 m3 tűzifa = 31280 m3 = 218960 K,

16 m3 bükk-haszonfa — 3680 m3 = 36800 K,
8 m3 egyéb haszonfa = 1840 m3 -= 36800 K, 

összesen kihasználható = 36800 m3 = 292560 K 
évenkénti értékben.

Ezzel szemben kerül a fent kimutatott 2.150,000 
korona tőkeszükséglet 5 % annuitása 25 évi 
amortizációval.......................... 153572 K-ba
36800 m3 faanyag termelése

á 1'80 K............................... 66240 „
36800 m3 közelítése és leszállítása

a vasúti állomásra v. a Duná
hoz á 2 K .... . , 73600 „

Összesen: 293412 K-ba
A fenti eladási értékkel összehasonlítva, reá

fizetne a kincstár évenként ezen erdőgondnok
ságnál a kihasználásra .... 293412 K

— 292560 K 
összesen : 852 K-t.

Ez ugyan nem nagy összeg, sőt tekintve, 
hogy 25 év után az annuitás megszűnik nem 
volna ok arra, hogy az immár elodázhatlan 
erdőfeltárás foganatba vételét megakassza, de 
az is bizonyos, hogy az a feltétel, melyhez a 
kormány a 25 milliós beruházási hitel megadá
sát kötötte, hogy t. i. a befektetéseknek jöve
delmezőknek kell lenniök, itt nem éretnék el. 
Sokkal nagyobb hiba volna azonban s követ
kezményeiben helyre hozhatlanabb, hogy ugyan
az a tévedés kormányozná erdőkihasználási 
eljárásunkat, mint a terület szerinti értékesítés 
miatt alkalmazott tarvágásos rendszernél meg 
volt, hogy t. i. egy papiroson kicirkalmazott 
szabályos állapot kedvéért, egyszerűen keresztül 
gázolunk az erdő jelenlegi korviszonyain, fel
forgatjuk annak jelenlegi természetes rendjét, 
az általunk alkotandó új rend kedvéért s ez
által nemcsak erdőnkből nyerhető jövedelmeink
ről mondunk le, hanem a fatömeg és érték- 
ríövedék tekintélyes részéről is.

Mint említettem ugyanis, a mi itteni bükkö
seinkben a szabályos korfokozat már jelenleg 
is meg van, nem elhatárolva erdőrészletek 
szerint, de elosztva az egész területen, vagy 
csoportonkénti keveredéssel.

(Folytatjuk.)
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Széldöntések.
Irta Divald Béla.

A szaklapok az április hó első napjaiban dühöngött 
szélvihar ledöntötte fákat egy millió köbméterre becsül
ték, de miután azóta a szélvihar az ország erdélyi részeit 
is végig száguldottá és a napilapok úgyszólván nap-nap 
után viharokat jeleznek, a fent érintett mennyiség, ha 
meg nem kétszereződött, de mindenesetre számbavehető- 
leg megnagyobbodott.

Az elemi csapás megzavarta rendszeres erdőgazda
ságunkat, kizökkentette a munkás- és fuvaroskérdés 
nehézségeivel küzködő erdőgazdaságunkat rendes kerék
vágásából s a nagymennyiségű faanyagnak kitermelése és 
piacra hozatala nem kis gondját képezi az erdőgazdának.

Ezért elsősorban meg kell állapítanunk a szél által 
okozott károk minőségét; meg kell állapítanunk azt a 
hatást, amit e rendkívüli körülmény a munkaerőre gya
korolt; meg kell állapítanunk, hogy e rendkívüli eset 
minő befolyással lesz előreláthatólag a fa árára, a fa
kereskedelemre, minő hatással lesz e rendkívüli helyzet 
az erdők felújítására és mindezekből levonva a következ
tetéseket, meg kell állapítanunk, hogy hasonló esetek 
ismétlésekor mik legyenek teendőink.

A szélokozta károk minősége;
Az április 5—8. közötti szélvihar e vidéken É. ÉNy. 

irányból nagy erővel tombolt ugyan, de nem lépett fel 
forgószél alakjában, a fenyőket egy irányba döntötte, a 
törzsek úgyszólván egymás mellett feküsznek, kevés 
a törés.

A Szél egyaránt dolgozott úgy az irányában fekvő 
fokozatos felújító vágás rendszerében kezelt faállományok 
vetővágásaiban, mint a zárt faállományu fenyőerdőkben, 
de a vetővágásokban kevesebb kárt okozott, mint a zárt 
állományokban, mert annak magfává válogatott törzsei 
viharedzettebbek lévén, ellenállóképességük nagyobb volt, 
mint a zárt faállományok egyes beteges törzsei, amik 
kidülve, magukkal rántották az egészséges törzseket, és 
ha egy ilyen zárt faállományban rést talált a szél romboló 
ereje, ott halomra döntött mindent.

Ebből láthatjuk, hogy e megpróbáltatás sem szól a 
fokozatos felújító vágás alkalmazása ellen, hanem amellett, 
mert az első előkészítő és vető-vágások behelyezése 
alkalmával a beteges, kevésbé életképes törzseket szedjük 
ki és ha a szélvihar a magfákból egyet egyet kidönt is, 
a szél a kiszedett egyedek helyén elég tág utat talál, 
hogy magával ne rántsa a többieket.

Megemlítendő körülménynek tartom, hogy a vető, 
ritkító és gyérítő vágásokban kidöntött törzsek vala
mennyijén a gyökérrontó gomba, Trametes jadiciperda, 
tünetei észlelhetők, tehát amúgy sem voltak életképesek, 
viharállók.

A szélokozta károk hatása a munkaerőre.
A szélvihar a zsarnócai erdőhivatal kezelése alá tar

tozó erdőkben, hozzávetőleges becslés szerint, mintegy 

80,000 m3 jegenyefenyőt döntött ki; annak lehámozása, 
’csúpozása a szú második rajzási idejének elérkeztéig 
sürgős feladatát képezi az erdőgondnokoknak. Említet- 
lenül nem hagyhatom ez alkalommal azon körülményt, hogy 
a széldöntések idején, tehát április és május havában, 
igen hideg idők, késői fagyok jártak s ezek gátlólag 
hatottak a szú első rajzására és megakasztották a szú 
túlságos elszaporodását. Az e vidékről a tavaszi mezei 
munkákra a télen leszerződött munkásoknak távoztával, a 
munkás szerzése nagy nehézségekbe ütközött, de mind
ennek dacára alig marad számbavehető hámozatlan 
mennyiség az aratási munkák befejezte után; figyelmen 
kívül nem hagyom azon körülményt sem, hogy nemcsak 
a kincstári erdőkben, hanem a közelfekvő Selmecbánya 
város erdejében is mintegy 12,000 ms, Bakabánya nagy
község erdejében 14,000, Újbánya város erdejében is 
mintegy 4000 m3 fenyőt döntött ki a szél és ezen birto
kosok is alkalmaznak munkásokat és mind serényen 
dolgoznak a hámozáson.

Ezen nagy tömegű fenyők hámozása természetesen a 
munkabéreket is felszöktette, úgy, hogy az eddigi m3-kénti 
47—84 filléres bérek 90—100—120 fillérre emelkedtek; 
de a munkások ezt a bért meg is érdemelték, mert a 
kidöntött és az egymásra hullott törzsek galyazása, le
hámozása, csúpozása és forgatása sokkal nehezebben, 
sőt merem állítani, életveszéllyel is ment, mintha maga 
a munkás döntötte volna szép sorrendbe a fenyőket. A 
munka szaporátlanságát a magasabb régiókban még az 
is növelte, hogy a széldöntéskor a nedvkeringés még 
nem indult meg, a törzseket tulajdonkép kérgezni kellett. 
Hozzájárult még ehhez az a körülmény is, hogy a későbbi 
kisebb-nagyobb szélviharok a már megingatott törzseket 
reá döntötte a már fekvőkre, úgy, hogy a munkásoknak 
a széldöntötte helyről munkaközben menekülniök kellett. 
Ezen munkabérek mellett 2—6 koronáig emelkedett a 
munkások napi keresete.

A fenyőszéldöntések kitermelési munkálatánál nagyobb 
gondot okoz a fenyők kiszállítása, mert tudnivaló dolog, 
hogy ha a lehámozott fenyő a rendesnél hosszabb ideig 
a vágásban hever, megkapja a veres csíkoltságot, ami a 
fűrészáru értékesítésénél nagy hátránnyal jár.

A garamrévi gondnokságban, ahol a jegenyefenyő- 
széldöntések mennyisége 15,000 m3-re tehető, a fuvaros 
követeléseit a rendes áron felül 10%-al emelte.

Ez a fuvarbér-emelkedés, arányában véve, még nem 
lenne oly nagy, ha a fuvarosok teljesítő képességét ki 
lehetne használni; de sajnos, a nagymérvű széldöntések 
úgy bennünket, mint a legtöbb erdőgazdát készületlenüj 
találtak, mert ott, hői a házilagos erdőkezelés a közel 
jövőben nem volt célba véve és hol most történetesen 
sok a széldöntött fenyő, a szállítási berendezések nincse
nek olyan állapotban, mint jó utakkal behálózott erdő
birtokokon, vagy ott, hol más használat lévén, az utak 
tűrhető állapotban vannak. Jó utak mellett a rendelke
zésre álló munkaerő teljesítő képessége teljes mértékben 
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kihasználható anélkül, hogy az igavonó-állat erejéből 
veszítene. Ezért oly erdőbirtokon, ahol utak a fenyő- 
széldöntések kiszállítási ideje alatt, részben a nagy be
fektetés, részben a munkaerő hiánya miatt, nem létesít
hetők és a széldöntött törzsek mennyisége 5—6000 m3 
tesz ki, nem maradna egyéb hátra, mint e helyekre 
átszállításra alkalmas egykeretü fűrészt felállítani és a 
helyszínén a fenyőket felfűrészelni, ott raktározni és 
azután szállítani, vagy ott, hol a fenyőfa-anyag eladása 
egy gőzfűrész használatával szerződésileg biztosítva van, 
ott célszerű lenne a fenyőket az erdőből a legközelebbi 
utakhoz közelíteni, rönkökre felfűrészelve teher-autón a 
fűrésztelepre bevitetni és csak a tutajnak való fát a 
tutajozható folyók mellé szállítani.

Ezek után reá térhetünk a széldöntések következtében 
keletkezett nagyobb fenyő famennyiség értékesítésére és 
a piaci árak mikénti alakulására.

Ahol a fenyőfa évi termése az esetleg keletkezhető 
széldöntésekkel egyetemben szerződés alapján le van 
kötve, ott a fa elhelyezése nem képez gondot, legfeljebb 
az, hogy a kényszerhelyzet okozta nagyobb termelés, 
szállítás és máglyázási költségek a kilátásba helyezett 
tőárat csökkentik. Annál nagyobb gondot okozhat ott a 
fa értékesítése, ahol a fenyőfa szerződésileg lekötve nincs 
mert tudnivaló dolog, hogy ezen rendkívüli eset követ
keztében a fakinálat nagyobb, az építkezési kedv a 
pénz drágasága következtében apadóban van, ami a fa 
árainak leszállítására fog vezetni, sőt már a szaklapokból 
vett értékesítések szerint a kínálat néhol már a rendes 
árakon aluli, mert ezeknél valószínűleg a munka és fuvar
erő hiánya teremti a visszás helyzetet.

Ezen bármely áron való eladásnak ellensúlyozására 
igen üdvösnek tartjuk a nagyobb birtokosoknak ama 
intézkedését, hogy ez év tavaszán az összes rendes 
használatokat beszüntették. Kézen fekvő dolog, hogy a 
nagybirtokosok ezen elemi csapás okozta kárt kiheverni 
óhajtván, a használatokat egy-két évre be fogják szüntetni, 
mert ha a folyó év alatt az összes faanyagot minden
áron piacra dobjuk, oly visszaesés fog keletkezni a fa
kereskedelemben, amely sok áldozatot követelne, a hasz
nálatok megszorítása következtében, viszont a fűrészáru 
oly magasan fog értékeltetni, amit az építési ipar sinylene 
meg. Ennélfogva összes figyelmünknek oda kell irányulnia, 
hogy a rendkívüli helyzetben az árhullámzások elsimul
janak. Ezt pedig, amint fennebb említém, az adott viszo
nyok mellett csak úgy leszünk képesek elérni, ha a 
széldöntéseket felfűrészéljük és a fűrészárut elraktározzuk. 
Erre a célra a meglevő fűrészeinket kibővítjük és ott, hol 
kell, újakat építünk. Igaz, hogy a befektetések újabb pénz
beli áldozatot követelnek, de ez áldozatok bőven meg
hozzák majd a maguk kamatjait.

A széldöntések okozta rendkívüli helyzet a célba vett 
felújításokra is zavarólag hat, amennyiben az előirány
zott erdősítéseken kivül a széldöntött területeket is sür
gősen be kell ültetnünk, de hogy ezt megtehessük, min- 
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den törekvésünknek oda kell irányulnia, hogy kivált ezen 
területeken, ahol a fenyőszéldöntések tömegesebb mennyi
ségben jelentkeztek, a még álló törzseket megvizsgáljuk 
és ha látjuk, hogy azokba a szú befészkelte magát, azo
kat is ledöntjük és még a tél folyamán kiszállítjuk, a 
visszamaradt csúpokból tűzifát termeljünk és azt is lehe
tőleg mielőbb a helyszínéről eltávolítsuk, hogy így a 
vágásterületet mielőbb a felújításra elkészítsük.

A jegenyefenyő hazájában a felújítás tekintetében ne
héz feladat előtt állunk, mert jól tudjuk, hogy aminő 
könnyen megtelepszik e fanem ritkított bükkösök és 
gyertyánok védelme alatt, épp oly nehezen telepíthető meg 
nyílt területeken, tarvágásokban. E helyeken csak tuskók, 
bokrok alá telepíthetünk jegenyét, a magasabb régiók 
éjszaki oldalán lúcfenyőt, a déli oldalokon megfelelő 
magasságban kocsánytalan tölgyet, elszórtan juhart és 
kőrist ültessünk.

Mindezek előadása után levonhatjuk a következtetése
ket, amikre az ez évi széldöntések figyelmessé teszik az 
erdőgazdát.

Első sorban vágásainkat ne vezessük a szél irányával, 
hanem azzal szemben. A szélvihar megmutatta, hogy 
ott, hol az éles gerincek mentén fialai kortók, úgyneve
zett szélfogó pászták lettek hagyva, a mellettük közvetlen 
elterülő fokozatos felújító vágások faállományai mitsem 
szenvedtek a szél ereje által, illetőleg kevesebbet, mint 
zárt, elegyetlen fenyőállományok; tehát a szélviharnak 
kitett erdőrészek faállományát csakis elegyesen neveljük. 
E szélvihar megmutatta ama gazdálkodás helytelensé
gét, hogy bükkel elegyes fenyőfaállományokban előhasz- 
nálatképpen az összes bükköket kiszedtük.

E szélvihar igazolta ama eljárásunkat, hogy a faállo
mányokat mindig a legéberebb figyelemmel kísérve, ott, 
hol a szú megjelenését észleltük, a megtámadott törzse
ket azonnal kivágtuk és értékesítettük, nehogy fogófául 
szolgálva, a szú terjedésének utat nyissanak.

A szú terjedésének meggátlása okából igazolta továbbá 
azon eljárásunkat is, hogy a fenyőfa-vágások húlladék- 
fáját és a kérget az e vidéken gyökeret vert gyáripar 
minden módon való támogatásával és a szegénysörsu 
munkásnépnél értékesíttettük.

E szélvihar igazolta, hogy mennyire előnyös, ha jó 
karban fentartott utaink vannak, ezeken mennyire köny- 
nyebb a szállítás, viszont igazolta, hogy ott, hol ilyen 
utak nincsenek, a faanyag kiszállítása kétszeres költségbe 
kerül, s ezt csak akkor kerülhetjük el, ha az erdőterü
letet a leggondosabb úthálózattal szőjjük be.

E szélvihar igazolja a fenyvesek fatermésének rövid, 
3—5 éves szerződés szerinti eladását.

Igazolja, hogy az erdőbirtokosok jobban teszik, ha — 
inkább több egy-egy keretes fűrészt kellő felszereléssel, 
építenek : mintha egy helyen egy nagyobb fűrészt állí
tanak, mert a fejlődő erdőgazdaság a központosítással 
megfordított viszonyban áll.

A nagymérvű tavaszi széldöntések égetően arra utal
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nak, hogy a házilagos kezelés az egész vonalon beállít- 
tassék, mert csak akkor rendelkezhetünk a munka- és 
fuvarerő fölött, csak akkor lehet módunkban a kiterme
lés, kiszállítás és értékesítés helyes szabályozása, meg
felelő keresztülvitele.

Selmecbányán Műegyetem ?
Ma már a második műegyetem, vagy egy gazda

sági egyetem létesítésének szükségessége felett vitatkozni 
alig kell. Alig van már valaki, akit még kapacitálni kel
lene arra nézve, hogy új műegyetem, illetve gazdasági 
egyetem felállítására egyáltalán szükség van. A második 
műegyetem kérdése tehát tagadhatatlanul érettebb ma a 
megoldásra, mint egy-két évtized előtt volt, bár még ma 
is sok idegen elem vegyül belé. Ennek a kérdésnek 
balvégzete, hogy mindig ferde nézőpontok alá he
lyezik; még ma is bizonyos ferde nézőpontok ellen kell 
küzdenünk.

Uj műegyetem, vagy egy gazdasági egyetem fel
állítására szükség van, szükség van nem azon okoknál 
fogva, melyek a múltban legelső sorban szerepeltek, 
például azért, mert a többi egyetem, főiskola túlnépes, 
vagy mert kevés műszakilag képzett mérnököt képeznek, 
vagy mert ez utóbbival szemben túlsók a jogásk, vagy 
mert ennek vagy annak a városnak a kifejlődése s fel
virágzása szempontjából szükséges ott nagyobb szabású 
főiskolát alapítani; ezek mindenesetre másodrendű, mo
mentumok.

Szükség van legalább egy uj miiegyetemre és 
legalább egy gazdasági egyetemre szellemi kultúránk 
emelése érdekében; azért, hogy ne legyen hazánk 
egyetemekben legszegényebb, mondhatni legkoldusabb 
ország; hogy szaporítsuk nagy szellemi középpont
jainkat, melyek ellátva a tudományművelés, a kuta
tás, a tanítás minden eszközével, alkalmat, tért, 
módot, indítást nyújtsanak azoknak, akik magukat 
is a legfelsőbb tudományos fokon kiképezni kívánják 
s azoknak is, kik a tudományt magát művelni, előbbre 
vinni hivatottak; hogy több helyről áradjon szét 
ebben az országban a világosság és áthassa úgy az 
oktatásnak összes fokozatait, mint áthassa a nem
zeti szellem munkájának minden ágát ', hogy növe
kedjék száma azoknak az egyéneknek, kik a tudo
mánynak élnek, annak szentelik tevékenységüket, 
hogy ezáltal egész nemzetünk a tudomány elöbbre- 
vitelében, a nemzetek családjában hozzá méltó helyet 
foglalhasson el.

Ez a főszempont, melynek mindent alá kell ren
delni ; ennek alá kell rendelni nemcsak a második mű
egyetem, hanem a gazdasági egyetem létesítésénél is : 
az elhelyezés és a szervezet kérdését is.

Ezen kettős kérdés hisztorikumának fejtegetésébe 
bocsátkozni nem akarok, mert nagyon messzire vinne. 
Csupán csak ennyit;

Az uj műegyetem vagy a gazdasági egyetem léte
sítésének az előtérbe tolása jelszóvá vált, mely igen ked
vező volt arra nézve, hogy tíznél több városban ör
vendetes várakozásokat és reményeket keltsen; ez 
azonban a jelszót egyáltalán nem vitte közelebb a meg
valósításhoz. Ezalatt a szervezet kérdése háttérbe szorult, 
mert közvéleményünkre jellemző, hogy a közönség és a 
sajtó mást nem is lát, mint az elhelyezés kérdését. Ha 
az uj műegyetemről vagy a gazdasági egyetemről esik 
szó, senki sem törődik avval, milyen legyen a szer
vezete, kérdés előttük csak egy van : melyik város 
kapja az ■ új egyetemet ?

tsz új egyetemre igényt tart : Budapest, Pozsony, 
Debrecen, Szeged, Kassa, Nagyszombat, Nagyvárad, 
Pécs, Veszprém, Gyulafehérvár, Sárospatak, Temesvár és 
legújabban, amit legelőször kellett volna felemlítenem : 
Selmecbánya 1

Melyik az erősebb, melyik lesz a győztes ? a közhit 
szerint ez a fontos, minden egyéb mellékes.

Nem akarom az elhelyezés kérdésének fontosságát 
devalválni, de az mégis másodrendű azon szemponthatárán 
belül, hogy egyetemet egyátalán csak oly helyen szabad 
felállítani, ahol a természetes fejlődésnek alapfeltételei 
nem hiányoznak; mert különben rosszabbat teszünk, ha 
létesítjük, mintha egyáltalán nem létesítettük volna.

A hely kérdése fontos azért is, mert olyannak kell 
lennie, hogy kiváló szellemi erők szívesen menjenek oda ; 
mert nem könnyű olyan embereket levinni egy fészekbe, 
kik a fővárosban működtek, működnek ma is, és ott to
vábbra is munkateret találnak.

Mert például: ZT/sass-ban a strassburgi egyetem ala
pításakor, miután a német tanárok ott úgyszólván ellen
séges talajra léptek, Bismarck azt irta az egyetem szer
vezésével megbízott császári biztosnak : „Berufen Sie 
die besten Professoren und decken Sie sie mit Gold zu, 
an Geld soll es nicht fehlen!“ És ennek ellenére, már 
az alapítást követő tizedik évben, az egyik tanár Berze- 
vicy Albert, v. vallás- és közokt. ministerünk előtt így 
nyilatkozott : „Wir sind alle auf dem Sprung.“

Ennélfogva az előbb idézett versenytársak közül leg
komolyabban csak: Budapest, Pozsony, Szeged, Kassa 
és Debrecen jöhet szóba. (Selmecbányáról majd külön 
fogunk szólani.)

Igyekszem egyébiránt egész objektive rámutatni azokra 
az előnyökre és hátrányokra, melyek Pozsony, Szeged, 
Kassa és Debrecen mellett, vagy ellen szólanak :

1. Pozsony mellett nagy előnyök szólnak: régi 
kultúrája, tradíciója, az, hogy nagyon művelt város, vannak 
gyártelepei, jól rendezett erdő- és mezőgazdasága. Pozsony 
előnyének jegyezhetjük Bécs közelségét, mert megint 
utalhatunk Strassburg mintájára. A németek első teendő
jüknek tartották Elsass meghódítása után a, francia ha
tárod egyetemet állítani, mert abban a felfogásban voltak, 
hogy az egyetem szellemi védőbástyája a nemzeti kul
túrának a szomszéd kultúrával szemben.
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2. Szeged mellett szól azon körülmény, hogy Buda
pest után az ország legnagyobb városa, Délmagyar- 
ország központja; erdőgazdasága specializált alakú ugyan, 
de rendezett, tudtommal ipara és mezőgazdasága nagyobb 
beruházások nélkül nem emelhető európai nívóra.

3. Kassa mellett szintén régi tradíció és az a régi 
áramlat szól, mely az ifjúságot a felvidékre vitte kiképzés 
céljából; előnye továbbá, hogy nagy kiterjedésű erdő
gazdasága rendezett, de mint város, a szóban forgók 
között legkisebb, tehát legjelentéktelenebb.

4. Debrecen szintén régi iskolai központ. Néhányan 
félnek ugyan egyoldalú felekezeti jellegétől. De viszont 
Debrecen gazdag város, sokat áldozhat az új egyetem 
érdekében, jogakadémiája a leglátogatottabb. Fekvése 
annyiban nem előnyös, mert úgyszólván a Budapest és 
Kolozsvár közti geográfiái vonal központjában van s így 
akkor az ország közepén három egyetem volna, mig a 
perifériák egyetem nélkül maradnának. Mezőgazdasági 
viszonyai — úgy tudom — modernek és felhasználhatók 
volnának; ipara, erdőgazdasága alárendeltebb.

5. Végül, miv.el a „Magyar Erdész“ f. évi 12. szá
mában, ennek 219. és 220. oldalain Zólomy Imre, 
városi főerdőmérnök, „A főiskolai ifjuság lakás-kér
dése“ cím alatt ezeket irta, hogy „a város polgársága 
vállvetve fog most már azon fáradozni, hogy e város 
méltó legyen majd az uj Műegyetemnek is“; szá
moljunk be Selmecbánya előnyeiről és hátrányairól is.

Beszámolónkat megkönnyíti az az örvéndetes körül
mény, hogy Zólomy, városi főerdőmérnök, tevékeny 
részt vesz a magyar szakirodalom művelésében is, legyen 
szabad tehát adatainkat innen merítenünk.

Zólomy fent idézett végső következtetését abból a 
„megemlékezésből“ származtatta le, mely „a város meg
indult hatalmas fejlődéséről“ szól Ezen hatalmas fej
lődés legfőbb mozzanataiból szemelvényeket közlünk, 
(lásd a M. E. fentemlített oldalait):

Ezen hatalmas fejlődés megindulását napjainkig: 
„a főiskola elhelyezésének kérdése“ akadályozta meg, 
mely kérdés „a város feje fölött Damokles kardjaként 
függött“ és egyúttal „lidércnyomást“ is okozott, , (való
színűleg a „fej“ alatt valahol a mellkeresztcsontokon.)

Szegény város 1 Igazán könny gyűl a szemembe, 
mert :

— Hogyan függött a feje fölött ?
- = „Damokles kardjaként függött.“

— Mi nyomta a melle keresztcsontját ?
= Lidércnyomás.
No de oda se neki, régen volt, talán nem is volt 

igaz, mert: „a volt pénzügyminister és a jelenlegi mi- 
nisterelnök ur (tetszik ezt érteni: „a volt pénzügyminister 
és a jelenlegi ministerelnök ur“) egy kijelentésével le
akasztotta a fej felől a Damokles kardjaként függőt, 
másrészt ez a szemfüles város „tekintettel“ lévén „a 
•főiskolának folytonos fejlesztésére és építkezéseire“, a 
idércnyomást most már egyszerűen nem is érzi „s egyes 
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hiányok szanálására irányuló mozgatom hatalmas ará
nyokat öltött."

— Mi öltött hatalmas arányokat ?
= „Egyes hiányok szanálására irányuló mozgalom“, 

mely már lidércnyomás mentes. Továbbá:
„Ennek legnevezetesebb eredménye az u. n. „Diák

otthon“ létesítése.“ Kérem ismételjük: u. n. „Diák-otthon“. 
„A hatalmas modern és 330.000 korona költséggel elő
irányzott palota“ a kincstári interveniens-lakás és dr. Tóth 
Imre háza között fekvő Makovinyi-telken épül." Tetszik 
ezt érteni? Kérem ez igen fontos 1

Aki ezt a nagyon fontos és kiváló horderejű dolgot 
egyszeri olvasásra meg nem tudja magának jegyezni, az 
igazán megérdemli, hogy légalább tizszer leírja bünte
tésből, még akkor is, ha lidércnyomásos lett volna. Men
jünk tovább :

— És mit csinál ez az u. n. „Diák-otthon“ ?
= „Legfényesebben oldja meg a főiskolai ifjuság 

lakás-kérdésének problémáját.“
— Hogyan oldja meg?
= „100 főiskolai hallgató részére 50 szoba lesz itt 

teljes és kitűnő ellátással.“
— Mekkora havi díjért ?
= „Havi 85 korona díjért.“
— Drága ez a havi díj ?
= Ez a havi díj „a mai drága megélhetési viszonyok 

között igazán méltányosnak mondható.“
Szintén igen fontos momentum ; huszszori leírás a lidérc- 

nyomásosoknak és figyelmetleneknek, mert a főiskolára 
az 1911 —12. tanévben 650 és egynéhány hallgató irat
kozott be, ezek közül tehát 100 „teljes és kitűnő ellátást“ 
kaphat, ha van 85 koronája, a „mai drága megélhetési 
viszonyok között“ ?

— Kiadja ezt a finom, teljes és kitűnő ellátást?
= „Lengváry Zoltán „építtető“ és magánvállalkozás

ban való ferítartó.“
—- 650 — 100 550, tehát a fölösleges 550 szegény

hallgató hová fog kuporodni ?
= Választás csak kétféle lehet: vagy „a nehezebben 

hozzáférhető nedves, egészségtelen: de olcsó, zsúfolt 
lakásokba“; vagy az „egynéhány úri családnál több 
kiadásra szánt tiszta, egészséges, rendben tartott, de 
természetesen drágább szobákba“

Vagy: „Megvette továbbá a város a Melegpatak mel
letti idegen területeket, ahol . . . meglevő vízvezetékét 
tovább fejleszti, minek folytán a város kellő mennyiségű 
és minőségű vízzel teljesen el lesz látva.“

— Minek folytán lesz továbbá a város kellő mennyi
ségű és minőségű vízzel teljesen ellátva?

= Annak folytán, hogy a „Melegpatak melletti idegen 
területeken a meglevő vízvezetékét tovább fejleszti.“

Ez világos, ehhez nem szükséges bővebb kommentárt 
fűzni, mert mint az elnevezése is mutatja: „meleg“ és 
„patak“, csak kellő minőségű ivóvizet adhat.

És igy tovább;
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„A Selmec-Hont-Németi vasúti közigazgatási bejárás 
május hó 14-én lett megtartva.“

— Mi lett?
= „Közigazgatási bejárás lett“
— Ebből következőleg „most már bizton mit remél

hetünk ?“
= Hogy annak építése még az év őszén, vagy leg

később a jövő év tavaszán meg is kezdődik.“
— Mit fog csinálni ez a vonal (t. i. a vasút) mindjárt, 

amint megépül ?
= „130km,-rel hozzá közelebb.Selmecet a fővároshoz.“ 
.És Jeruzsálemhez mennyivel fogja közelebb hozni ? 

(Jó lenne ezt is kiszámítani; hát Hodrus-sal mi fog 
történni, mert tudvalevőleg „Selmec hires város, Hod- 
russal határos.“ Félő, hogy Hodrus, látván ezt az elroha- 
nást, még elhagyja Schemnitzet, elmegy Kremnitz-re.)

Ha valakinek még ennyi sem elég, van itt, illetve 
lesz itt más is, talán sok is: a „Líceum két uj épülete" 
az „újr.kath. főgimnázium építése“ (hány darab épület?) 
stb.; (ezen „kultúrintézmények“ mellé és kiegészítésül 
jó lenne legalább egy új kisdedovót, vagy egy „hatalmas 
és modern“ bábaképzőt is építtetni, esetleg egy lelencház 
is megfelelően ellátható lenne.)

Azután van itt, illetve egyelőre csak lesz itt: egy 
darab templomberendezési műintézet, egy darab uj ing- 
és fehérneműgyár, (ahol az u. n. „Diák-otthon “-ból ki
szabaduló és filiszternek tovább ballagó hallgatók mindjárt 
ki is stafirozhatnák magukat, föltéve, ha marad miből 
inget venni: a mai, méltánytalan, drága megélhetési 
viszonyok között.) Végül :

„Tervbe van véve még sok egyéb rendelkezés is: 
végleges megállapodás hiányával.“

— Mindezen létesítmények tehát mit igazolnak?
= Azt igazolják, hogy „a fejlődés hatalmas arányok

ban indult meg“ s hogy a „város polgársága vállvetve 
fog most már azon fáradozni, hogy e város méltó helye 
legyen majd az új Műegyetemnek is.“ Pozsony, Szeged, 
Kassa és Debrecen pedig mindezek ellen semmit sem 
tehet, az természetes.

Egy szóval: a Műegyetem Selmecé!
No de azért a többi város se sírjon, hisz itt van még 

a gazdasági egyetem elhelyezésének a kérdése is. Vagy 
talán ezt is Selmecre vigyük ? Hogyne, például a Mű
egyetemet a Hibalka tetejére, a gazdasági egyetemet a 
Tanád tetejére lehetne ültetni szemben a főiskolával, 
mely mint fölösleges, (remélhetőleg mérgében meg is fog 
pukkadni ettől a szép kilátástól.)

Ha pedig a gazdasági egyetem sem Selmecre kerülne 
(ami nem egészen valószínű) és ha azt a gazdasági 
egyetemet egy erdőmérnöki fakultással is ellátnák, akkor 
azt hiszem, egyszerre minden „megszívlelendő és súlyos 
ügy“ a legfényesebben meg lenne oldva, oly módon, 
hogy erre a szegény főiskolára senki sem jönne, vagy 
csak 100 hallgató lenne beiratkozva, tekintettel az u. n. 
,,Diák-otthon“-ra, a jó levegőre, a még jobb melegpatak, 
ivóvízre. Alter Ego.

Borsod-Gömör-Hevesmegyók Erdészeti 
Egyesületének közgyűlése.

Mint a 13. számban jeleztük, egyesületünk rendes évi 
közgyűlését f. évi junius hó 17-én tartotta meg Miskolcon, 
a vármegyeház termében, Gesztes Lajos elnöklete alatt.

Jelen voltak: Bobok Tivadar, Csorna Gusztáv, Fábián 
Béla, Fischl József, Gründel Gyula, Kachelmann Walter, 
Kellner Viktor, Kostenszky Pál, Kovács Gusztáv, Merényi 
Gyula, Mitske Gusztáv, Nemes Károly, Okolicsányi 
Lajos, Pauks László, Peiszerle Pál, Sándor Imre, Stecher 
Xavér, Szénássy Béla, Szontagh Andor, Tornay Gyula, 
Wächter Gyula, Wisnyovszky Ferenc, Wolfram Sándor 
és Zachár István. Távolmaradását kimentette Mayer Géza.

Az elnök megnyitója után a titkár bejelenti,, hogy a 
m. kir. földmivelésügyi minister úrat Zachár István m. 
kir. főerdőtanácsos, az Országos Erdészeti Egyesületet, 
valamint az Arad-, Temes-, Déva-, Lúgos-vidéki Erdé
szeti Egyesületet Gesztes Lajos elnök, a Baranya Somogy- 
Tolnavármegyei Erdészeti és Vadászati Egyesületet, 
valamint a Szepesvármegyei Erdészeti Egyesületet Zachár 
István, Stainer Gyula magpergetőjét Wächter Gyula 
igazgató, Dobsina r. t. városát Kellner Viktor erdőmester 
képviselik.

A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét Nemes Károly és 
Merényi Gyula hitelesítvén, Mitske Gusztáv a következő 
titkári jelentését terjesztette elő :

Bár nagyobb érdeklődés és intenzivebb tevékenység 
kívánatos a céljaink elé lépten-nyomon tornyosuló aka
dályok leküzdéséhez, erős a hitem, hogy öntudatos, ki
tartó munkával nagy céljainkat elérhetjük. Bízzunk tehát 
egy szebb és jobb jövőben.

A múlt évben megtartott közgyűlésünk óta egyesüle
tünk életében lezajlott nevezetesebb események, hogy 
gróf Serényi Béla őnagyméltósága egyesületünk védő- 
ségét elvállalta s a közgyűlés választását tolmácsoló ira
tunkra meleghangú levélben fejezte ki köszönetét.

Az Országos Etdészeti Egyesület őszinte köszönettel 
vette részvétiratunkat, amelyet az egyesülethez, boldogult 
elnökének, losonci báró Bánffy Dezső elhunyta alkalmá
ból intéztünk. Válaszában hálával adózik egyesületünk 
közgyűlésének azon nemes és a megboldogult érdemei
hez méltó elhatározásáért, mely szerint feledhetetlen el
nökének emlékét jegyzőkönyvileg megörökíteni rendelte.

Előterjesztésünkre a nm. földmivelésügyi minister úr 
39794—1911. számú rendeletével Lángos Lajos és Sess- 
ler János erdőmérnök-hallgatók részére dicsérettel kitün
tetett szakmunkáikkal tanúsított, elismerésre méltó tény
kedésükért és a jövőre való buzdításképpen 100 K jutal
mat utalványozott, amely összeget elnökségünk neve- 
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Zeiteknek a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola útján megküldött.

A Selmecbányái „Mensa Akademika“ részére múlt évi 
közgyűlésünk által megszavazott 100 K segélyt pénztá
runk illetékes helyre kiutálta.

A „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület“ ismert in
dítványára hozott határozatunkat a t. egyesülettel jegyző
könyvi kivonatban közöltük, mikénti elintézéséről még 
nincs módunkban beszámolni.

Behatóan foglalkozott a választmány Kolbenheyer Gyula 
hgi főerdőmérnök indítványával s miután vadászati tör
vényünk közel 30 éve lépett életbe, mely idő alatt szo
ciális viszonyaink nagyot változtak ; a nehéz megélhetési 
viszonyokkal egyenes arányban fejlődött az önzés s ennék 
esnek áldozataiul erdőnk-mezőnk vadjai, tekintettel to
vábbá arra, hogy . a vadászat ma fontos közgazdasági 
tényező és annak fejlesztése csak a kor igényeinek és 
viszonyainak megfelelő törvény alkotásával lehetséges, 
— azon kérelemmel fordultunk a testvéregyesületekhez, 
az Orsz. Érd. Egyesülethez és az Országos Vadászati 
Védegylethez, hogy a vadászati törvény revíziójának sür
getése érdekében -a szükséges lépéseket megtenni szíves
kedjék. A memorandum főbb pontjai: 1. Vadászati fel
ügyelőségek szervezése s a költségek fedezésére országos 
vadászati alap létesítése. 2. Az orvvadászat büntetőjogá
nak rendezése. 3. A fegyvertartás s a vadászati jegyek 
kiadásának korlátozása. 4. A puskapor elárusitásának 
ellenőrzése. 5. Fegyveradó. 6. Fegyverek és egyéb, vadá
szati cikkek eladásának korlátozása. 7. A házalók kény- 
szerítendők, hogy az agancsokat és vadbőröket csak be
szerzésük igazolásával szállíthassák. 8. Kihágásnak minő
sítendő, ha valaki elhullott vadat talál s azt saját cél
jaira értékesíti. 9. A volt úrbéresek osztatlan területeinek 
vadászati joga nyilvános árverésen adandó bérbe. 10. A 
katonai fegyvergyakorlatok alkalmával a vadállományban 
okozott károk a katonai kincstár által megtérítendők.

Az irodalmi pályázatok jelen közgyűlésünk tárgysoro
zatának külön pontját képezvén, azok tárgyalását itt mel
lőzöm.

Ismételten foglalkoztatta a választmányt a M. E. szak
lapunk sorsa, amelyet szaktársaink, sajnos, nem részesí
tenek a kellő szellemi támogatásban, s hogy számadá
sait nem zárjuk le hiánnyal, azt szeretve tisztelt alelnö- 
künknek, Borhy György Öméltóságának köszönhetjük, aki 
Jouzgó fáradozásaival a folyó évre is 1000 K állami se
gélyt eszközölt ki. Ilyen körülmények között aligha lesz 
szaklapunk — amelynek tulajdonjoga ez év végével 
egyesületünkre száll —• jelen alakjában és terjedelmében 
fentartható, s valószínűleg 1913. évtől kezdődőleg csupán 
időszaki kiadványként jelenhetik meg. Méltóztassék a lap 
jövő sorsának elintézését a viszonyok mérlegelése mel
lett a választmányra bízni. Szaklapunk XI. évfolyamának 
bekötött példányát ez évben is megküldöttük a „Mező
gazdasági'Muzeum“ számára.

Egyesületünket az Orsz. Érd. Egyesület múlt évi köz

gyűlésén Gesztes Lajos elnök, Zachár István és Dénes 
Géza választmányi tagok képviselték, valamint a testvér
egyesületek közgyűlésein is egyesületünk megfelelő kép- 
viseltetéséről gondoskodtunk.

Tagjaink számának emelése érdekében az egyesület 
körzetéhez tartozó három vármegye erdőbirtokosaihoz 
felhívást szerkesztettünk, amely most kerül szétküldésre. 
A múlt évben meleg hangú, tevékenységünket méltányoló 
és buzdító levél kíséretében 200 K alapítvánnyal alapító 
tagjaink sorába belépett Hisnyay Heinzelmann Alfréd, 
gömör-licei vasgyáros és erdőbirtokos. Rendes tagokul 
beválasztattak: Laukó Sándor kir. erdőfelügyelő Besz
tercebánya ; Gründel Gyula m. kir. erdőtanácsos Miskolc; 
Neuman József fakereskedő Miskolc; Rákosy Márton, 
Jólsva város erdőtisztje.

A tagok sorából kiléptek: Pataky József m. kir. fő
erdőmérnök, ifj. Jurkovits János m. kir. erdőmérnök, dr. 
Terray Lajos ny. kincstári orvos és Biók Zoltán. Az egye
sület tagjainak száma, jelenleg 133, akik közül 17 ala
pító és 116 rendes tag.

Ezután Csorna Gusztáv olvasta fel a számvizsgáló
bizottság jelentését, amelyet a „Magyar Erdész“ 13. szá
mában egész .terjedelmében .közöltünk.

A közgyűlés a számvizsgáló-bizottság javaslatára Szé
nássy Béla pénztárosnak a felmentvényt megadta és 
odaadó fáradozásáért jegyzőkönyvi köszönetét mondott.

Majd Szénássy Béla pénztáros a következő jelentését 
olvasta fel:

Tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk vagyonának múlt évi állásáról a pénztárt 
vizsgáló bizottság beszámolván, részemről csak a folyó 
évre szóló költségvetést leszek bátor előterjeszteni, kap
csolatosan a pénztárunk eddigi gyarapodásával és jelen
legi állásával.

Alapító tagul. Gömörmegyenek egyik kiváló emberét, 
Hisnyai Heinzelmann Alfrédet tisztelhetjük a folyó évvel 
kezdődőleg sorainkban, aki Gömörmegye egyik legvirág
zóbb, de országos hírnévnek is örvendő vasgyárának 
tulajdonosa, föld- és erdőbirtokos. Alapítványi tőkénk 
tehát az általa tett 200 koronányi alapítvánnyal gyara
podott.

Az „Erdészek háza“ internátus-alapja csak a kamatos 
kamatokkal gyarapodik, alapítvánnyal utoljára 1909-ben 
növekedett s jelenleg 694 K 90 fillérnyi tőkével ren
delkezik.

A harmadik alapunk az „Irodalmi alap“, melyhez, 
sajnos, tavaly gyarapítólag hozzá nem járulhattunk.

Ugyanis, amint az a t. Közgyűlés előtt ösmeretes, az 
„Irodalmi alap“ című alapítványunknak alapkövét egye
sületünk hivatalos lapja, a „Magyar Erdész" tiszta 
jövedelmének 20 százaléka képezte. Célja pedig volt, 
pályadíjak kitűzése által az erdészeti pályára készülő 
fiatalságot irodalmi tevékenységre serkenteni. Ezen 
nemes célú törekvés, melynek kezdeményezése — sze
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rénytelenség nélkül legyen mondva — egyesületünk ér
deme, meg is termette első zsenge gyümölcseit; az 
1910-ik évben hirdetett pályázatunk eredményét a „Ma
gyar Erdészéből ösmérik tisztelt tagtársaim.

A tavaly kitűzött pályázat, — melyről a tárgysorozat 
sorrendje szerint a következő pontbán fogja titkár tag
társam a tisztelt Közgyűlést részletesen tájékoztatni, — 
nem járt a várakozásnak megfelelő eredménnyel, sem a 
főiskolai hallgatók részére külön kiirt, sem az általános 
pályázat. Ez a körülmény, bevallom, kissé lehangolta a 
választmányunkat. Sietek azonban kijelenteni, hogy ez, 
— amint azóta megtudtuk — nem a pályázókon, hanem 
a pályázati terminus kedvezőtlen időpontra való kitűzé
sén múlt, amennyiben oly időre esett, midőn, különösen 
a főiskolai fiatalság leginkább el van foglalva. Ezen
kívül későn is tűztük ki a pályázatot. Többen azért kés
tek le, ‘mert dolgozatukat már nem volt idejük letisztázni. 
Ez irányban tehát, a jövőre nézve, aggodalomra nincs 
okunk, mert a pályamunkák hiányos beküldése nem a 
pályázókon múlt.

Azonban, azt már igenis sajnálattal kell jelentenem, 
hogy ezen alapunk, melynek eredeti hivatása pályázato
kat évenként kitűzni, az eltelt évben anyagilag nem 
gyarapodhatott, miután a lapnak sem volt tiszta jövedelme.

Összes'tiszta jövedelmünk az 191 l ik évben 327 -K 
71 fillér volt, melyet a következő 1912-ik évre kellett 
mint készpénzmaradványt átírnunk, nehogy kezelési tőke 
nélkül maradjunk.

Engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy ennek indokait 
is előadhassam; bizonyára nem lesz érdektelen és sza
badjon remélnünk — hatástalan sem, úgy az igen tisz
telt tagtársaim, valamint lapunk előfizetői előtt egyaránt.

Olvasóink előtt ugyanis bizonyára feltűnt a negyed
évenként kitüntetett és a „M. E.“-bén közölt előfizetési 
hátrálékok kimutatása, s ha hozzá teszem, hogy ez a 
hátrálék állandóan a 2100—2400 K-nyi .összeg között 
ingadozik és hogy a „Magyar Erdészének inkább hátra-, 
mint g/őfizetői vannak: úgy az anyagi helyzet egyik 
oka, azt hiszem, tisztán áll az igen tisztelt közgyűlés 
előtt.

De nemcsak az előfizetések maradnak el, hanem a 
hirdetési díjak sem folynak be rendesen, ezeknek a 
hátráléka is megközelíti a 2000 K-át.

Vessünk egy pillantást a M. E. 1911. évi mérlegére. 
Eszerint a bevétel volt

előfizetésekből..................... 6583 K 64 f
hirdetésekből . . . . . . 2757 K 79 f

Összesen : 9341 K 43 f
Ezzel szemben a kiadások 9013 K 72 fillérnyi össze

get mutatnak, melyek közül kiemelem főleg a két leg
nagyobb tételt, az irói dijakat, melyekre 2871 K 18 
fillért és a „M. E.“ nyomdaköltségét, amire 4572 K 
86 fillért adtunk ki. A szerkesztőség és kiadóhivatal 
posta- és irodaköltségei, főkép a másolók fizetése, lap
előfizetések, s egyéb idevágó kiadások összege 1569 K

68 f volt. Szembeállítva a kiadások összegét a bevéte
lekkel, adja az 1911. évre szóló tiszta jövedelmet, vagyis 
a fent említett 327 K 71 fillért, mely mint készpénz
maradvány íratott által az 1912-ik évre.
A „M. E.“ vagyona tehát az 1911-ik év

végével volt készpénzben .... 327 K 71 f.
Hátralékos előfizetésekben..........................2146 K 70 f.
Hátralékos hirdetési díjakban . . . . 2013 K 43 f.

Összesen 4487 K 84 f.

Elég szép összeg volna, ha a követeléseknek legalább 
nagy része befolynék, de amint említém, e hátralékok 
évenkint állandók, igen kevés eltéréssel.

Kötelességem e helyen elmondani a tisztelt Közgyűlés 
előtt azt is, hogy a bevételeknél az előfizetések össze
gében benne foglaltatik ama 1000 K subventio is, mely
nek kieszközlése ez idén is borhi Borhy György Öméltó
ságának, igen tisztelt alelnökünknek érdeme. Ezen sub
ventio nélkül a „M. E.“ 1911. évi mérlege 1000 — 327'71 

674 K 29 fillérnyi deficittel zárult volna.
Tartozom végül annak a , kijelentésével is, hogy a 

„M. E.“ számadásait évenkint a választmányunk vizs
gálta felül s azt rendben találván, a felmentvényt megadta.

Az előadottakon kívül, vagyis ,az anyagi zavarok mel
lett; a lapnak legnagyobb küzdelme a szellemi támoga
tás hiányával van.

Szomorú tény ez, melyen segíteni nem áll hatal
munkban.

A lap ugyan elég bő tartalommal jelenik meg, de ez 
sok kívánni valót hagy hátra, mert főleg szakcikkekben 
mindig hiányt szenvedünk, úgy, hogy nem vezethetjük 
a lapot oly irányban s nem tarthatjuk azt oly színvona
lon, amint azt látni szerétnők.

Szóval, a munkatárs kevés s a lapnak szerény számra 
összezsugorodott irói társasága, egyéb hivatalos elfoglalt
sága mellett, többet nem irhát, mert kimerül.

Ily körülmények között, melyhez, hozzájárul a szer
kesztés és kiadással járó egyéb nehéz feladat, a lapot 
tovább ez évnél, ily terjedelemben, többé nem vezethetjük.

Pedig kétségtelen tény az, hogy e lapra szakközön
ségünknek szüksége van, mert oly hézagot pótol, m.e-' 
lyet bővebben kifejtenem nem szükséges, mert erről 
meg van győződve a lapnak nemcsak minden olvasója, 
de szükségét érzi szakembereinknek legnagyobb része is.

A hiányon csak úgy lehetne segíteni, ha a lap szer
kesztését egy több tagú szerkesztő-bizottság venné 
által, melynek tagjai az egyes rovatok vezetésével 
volnának megbízva, s azokat látnák el, szükség esetén 
saját szellemi munkájukkal, főleg azonban irótársak szer
zése által, akiket ez irányban való irodalmi működésre 
buzdítanának g az anyagot összegyűjtve és rendezve, ké
szen bocsátanák a szerkesztőség rendelkezésére.

A segítség közel és kézenfekvőnek látszik, megakad 
azonban a’z érthetetlen közönyön, mely nálunk általában, 
minden vonalon tapasztalható s ama bizonyos szalma- 
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tűzhöz hasonló múló lelkesedésen, mely honi vállalko
zásainkat általában jellemei.

Minden lehetőt meg fogunk kísérteni azonban a lap
nak fentartása érdekében, s azt hiszem, erről.az őszi 
választmányi ülésünkön már is beszámolhatunk.

Ennyit kívántam tájékoztatóul a tisztelt Közgyűlésnek 
előadni az „Irodalmi alap“ vagyoni állásának ismerte
téséből kifolyólag, s egyszersmind magyarázatát adni 
annak, hogy miért maradt el ennek az alapnak gyara
podása az elmúlt esztendőben.

Áttérve végül egyesületünk vagyoni állapotának mai 
állására, ezt a következőkben vagyok bátor ösmertetni, 
egybekapcsolván azt a folyó évre szóló költségvetéssel is.

/. Bevétel.
1. Pénztári maradvány 1911-ről . . , 6877 K 78 f
2. Alapítványok......................................... 200 „ — „
3. Rendes tagsági díjakból .... 309 „ — „

Összesen 7386 K 78 f

II. Kiadás.
1. Személyzeti kiadások..................... 300 K — f
2. Egyleti tagságiadnak........................ 40 „ 88 „
3. Választmányi ülések kiadásai ... 8 „ — „
4. Iroda- és nyomtatvány-szükséglet . . 23 „ 80 „
5. Postaköltségek............................... 13 „ 94 „
6. Egyéb kiadások és az oklevél rajzolási

költségei..............................................., 52 „ 40 „
Összesen 439 K 02 f 

levonván ezen kiadást az összes bevételekből, adja az 
egyesület vagyoni állását, mint pénztári maradványt
a folyó év junius 1-én.......................... 6947 K 76 f-t

Hozzáadva ezen összeghez a f. évben
még várható bevételeket
1. tagsági díjakból................... 350 . — „
2. hátralékok befizetéséből......... 250 „ — „
3. elhelyezett tőkéink utáni kamatokból 225 „ — „

Bevételek előirányzata összesen 7772 K 76 f
Ezen összeget terhelik még:

1. Személyzeti kiadások......................... 100 K — f
2. Köz- és választmányi ülések kiadásai . 50 „ — „
3. Irodai szükségletek és nyomtatványok . 20 „ — „
4. Postaköltségek......................................... 14 „ — „
5. Oklevél másolási dija, mint átmeneti ki

adás .................................................... 390 „ — „
8. Pályamunkák díjazása........................ 300 „ — „

Összesen 874 K — f 
amely összegnek az előirányzott bevételekből (való le
vonása után, marad az egyesület előirányzott vagyoni 
állása az 1912-ik évre.......................... 6898 K 76 f
mely összeg az 1911-ik évi vagyoni állapottal szemben 
20 K 98 f gyarapodást eredményez.

A kiadások tételei között szerepel az egyesületünk itt 
bemutatott oklevél-tervezetének 300 példányban való le

másolása, 390 koronával. Ez az összeg, lehet, hogy 
emelkedni fog, ez attól függ, milyen kivitelű másolatra 
szánja el magát a tisztelt Közgyűlés. Díszesebb kiállí
tású körülbelül 650 koronába kerül, mely összeg azon
ban részben megtérülne, amennyiben a költségek a 300 
példányon elosztva, példányonkint tagtársainknak el volna 
adható; azt hiszem, valamennyien szívesen áldoznának 
erre a célra, hogy egyesületünk oklevelének birtokában 
lehessenek.

Az oklevélnek kisebb, levélalaku formája — foto
gráfiái.úton készítendő egyszerű másolat, — mint tag
sági jegy küldetnék el évenkint minden tagnak a be
küldött tagsági díj ellenében, egyszersmind nyugtául is 
szolgálhat.

Az oklevél elkészítése azért késett, mert a másoló 
műintézetek közül az egyik túlmagas, a másik ellenben 
túlalacsony árat szabott a 300 példányra, minélfogva 
nem voltam tájékozva a kivitel minősége felől, mert 
mintát egyik sem küldött.

Azonkívül az oklevél-minta megrajzolása is késedel- 
meskedett, s most is némileg hiányos, mert pl. Heves
megyéből nem tudtam megfelelő tájképet szerezni.

Ha azonban a tisztelt Közgyűlés a. bemutatott mintát 
megfelelőnek találja, úgy a másolásnak mi sem áll 
útjában.

Az oklevél szövege bizonyos számú példányon ki fog 
maradni, oly célból, hogy az egyesület védnökeinek, 
továbbá tiszteletbeli tagjainak neveit, a megfelelő szöve
gezéssel díszesebben lehessen esetről-esetre belenyomatni.

Az előadottakban tartottam köteleségemnek úgy az 
egyesület vagyonáról, valamint evvel összefüggőig főleg 
hivatalos lapjának helyzetéről a mélyen tisztelt Közgyű
lést tájékoztatni, s köszönetemet nyilvánítván figyelméért, 
kérem jelentésemnek szíves tudomásul vétele mellett, 
az elmondottak megvitatását és azokhoz való hozzá
járulását.

Miután a pénztári jelerttés folyamán kitűnt, hogy a 
hátralékok lanyhán folynak be, a gyűlés elhatározta, 
hogy azokat első sorban postai megbízás után kísérli 
behajtani, ha az azonban eredményre nem vezetne, 
kényszerülve lesz ezen hátralékok behajtását ügyvédre 
bízni.

A bemutatott tagsági levélmintát csekély helyesbítéssel 
a közgyűlés elfogadta és annak elkészíttetésével Szénássy 
Bélát bízta meg.

Ezután az irodalmi pályázatok kerültek napirendre.
A titkár felolvassa a biráló-bizottság jelentését.
A Selmecbányái erdőmérnökhallgatók részére kiirt 100 

koronás pályázatra beérkezett három munkálat, mig a 200> 
koronás pályázatra egy pályaműről számolhatunk be.

Ezen pályaművekre vonatkozó, röviden összefoglalt 
bírálatunkat az alábbiakban van szerencsénk a tekintetes 
közgyűlésnek előterjeszteni, elsősorban is tárgyalás alá 
véve az erdőmérnökök, részére kiirt pályázatra beérkezett 
pályamunkákat.
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I I.
„Az erdő poetikus szépsége, főként a magyar költészet 

alapján.“
Jelige : „Én áldom Istenem, hogy 

erdész lesz belőlem.“

Rövid lélegzetű kis munkácska, mely az erdőt poetikus 
oldaláról írja le. Van benne sok szép eszme,— de mint 
nem tisztán szakmunka, a kitűzött pályadíjnak kiadásával 
nem jutalmazható. — Dicséretet érdemel.

II.
„A fa feldolgozása.“

Jelige: „Sors bóna nihil aliud.“

A fának mint épületi-, mű-, haszon és szerszámfának 
feldolgozásával egyáltalában nem,, vagy csak futólagosán 
foglalkozik. Pedig ha a munkának címében jelzetteket 
kívánja ismertetni a szerző, a fának ily irányban való 
feldolgozását, mint legtágabb keretekben mozgót kellett 
volna tárgyalnia. A hulladékfa — a forgács, a fűrészpor 
stb. stb. — földolgozásának ismertetését bőven tárgyalja 
a szerző, mig az előbbieket negligálja. — A különféle 
hulladékfa feldolgozását s annak sokféleségét dicséretes 
szorgalommal hordja össze, — mindezt azonban az érté
kesebb haszon, műfa stb. földolgozásának rovására. A 
100 koronás pályadíjat részére kiadni nem javasoljuk.

III.
„A bükkfa (Fagus silvatika L.) erdei választékai és a bükkböl 

készült félgyártmányok.“
Jelige : „Nézz a jövőbe.“

A pályamunka szorgalmasan összegyűjtött adatoknak 
összefoglalása, melyeket eléggé rendszeresen használ föl 
a bükkfa választékainak ismertetésénél. Elég bőven fog
lalkozik a bükktalpfa termeléssel s ezzel kapcsolatosan 
a különféle telítési módokkal, mint egy jelenleg aktuális 
kérdéssel. A szerzőnek dolgozatát mindenképen érdemes 
munkának tartjuk. A Selmecbányái erdőmérnök hallgatók 
részére kiirt 100 koronás pályadíj szerző részére kiadható.

IV.
„A bükkfa feldolgozása.“

Jelige : „Csak addig éljen az erdész, 
amig a hazát szolgálja.“

Szorgalmasan összegyűjtött adatok a bükkfa feldolgo
zásáról. Hibája, hogy a bükkfának olynémü földolgozásait, 
melyek lényegtelenek, alig számbavehetők, — a bükk
fának nagyobb tömegekben való s ezidŐszerint állandóan 
emelkedő földolgozási módozatainak rovására — túl 
részletességgel, hogy ne mondjuk, aprólékossággal tár
gyalja. Egyébként, bár absolut értékű munkának nem 
mondható, mindenképen dicséretet érdemel a bükkfa 
földolgozására vonatkozó adatoknak összegyűjtésénél fogva 
is. — A pályamunka egy sokat felölelő, komoly és ta
nulságos dolgozat, mindazonáltal — mivel nem látjuk azt 
absolut értékűnek — a 200 korona pályadíj kiadását 
részünkről nem javasoljuk, hanem azt a tekintetes köz

gyűlés bölcs elhatározására bízzuk. Ha a közgyűlés a 200 
koronát nem adná ki, úgy tisztelettel javasoljuk, hogy 
ezen pályázat 1913. év január 1-ig méghosszabbíttassék 
és a kérdéses, előbb tárgyalt pályamunka, mint már ezen 
új pályázatra beérkezett, tekintessék. Megjegyezzük, hogy 
a 200 korona jutalom a második pályázat alkalmával 
okvetetlenül kiadandó lesz.

Az elnök ezután a választmány állásfoglalását ismer
teti, mely a bíráló-bizottság tevékenységét a legnagyobb 
elismeréssel fogadja, de javasolja, hogy az amúgy is 
kicsiny kedvet iparkodjanak enyhébb bírálattal fokozni. 
A kezdet kezdetén vagyunk, ne legyünk túlkövetelők.

„A bükkfa feldolgozása“ című értekezésben annyi az 
értékes adat, hogy ezt bármikor használhatja minden 
szakember.

Tornay Gyula azt az indítványát, hogy a szerzőt a 
dongatermelés leírásának pótlására.hívjuk fel, a gyűlés 
elfogadta s ezután elhatározta, hogy a 200 K irodalmi 
pályadíjat Ondrejkovics Titusz városi erdőmérnök-gyakor- 
noknak „A bükkfa feldolgozása“ című értekezéséért, a 
100 K pályadijat Plentzner Frigyes erdőmérnök-hallgató- 
nak „A bükkfa erdei választékai és a bükkből készült 
félgyártmányok“ című munkájáért kiadja, mig Ilosvay 
Lajos erdőmérnök-hallgató „Az erdő poétikus szépsége, 
főként a tpagyar költészet alapján“ című dolgozatát meg
dicsérte.

Ezután tág mederben indult meg a vita a tavaszi 
széltörésekről.

Az áprilisi vihar Bars, Hont, Zólyom és Szepes vár
megyében nagy kárt tett, de Gömör vármegyét sem 
hagyta érintetlenül. Nagy kárt tett a többek között a 
gróf Andrássyak erdejében, a kincstár, Dobsina város, 
Rima-Murány-Salgótarjáni vasmű részvénytársaság er
dejében, Coburg herceg erdejében stb.

Érdekes jelenség gyanánt megállapítható az, hogy 
helyenkint nagyobb a kár a jegenyefenyő állományban, 
mint a lúcfenyvesben, nagyobb a széldöntés kiterjedése 
a völgyekben és zárt katlanokban, mint a szél hatásának 
kitett hegygerinceken és tetőkön. Annak oka részben az 
is, hogy még az időben a magas hegyek hegytetőinek 
és gerinceinek talaja fagyott volt s így a különben gyenge 
gyökérzetü lúcfenyő gyökereit védte, de oka a vihar 
forgószélszerü kitörése.

Miután a széltörések felvétele még folyamatban volt, 
a széltörések kiterjedéséről a szaktársak pontosan be 
nem számolhattak.

A gyűlés alkalmából 7 tagú bizottságot, névszerint 
Csorna Gusztáv, Gründel Gyula, Kellner Viktor, Mayer 
Géza, Mitske Gusztáv, Szénássy Béla és Várjon Géza, 
kért fel, hogy a következőket tanulmányozzák e szél
döntésekből kifolyólag:

1. Mily gazdasági intézkedésekkel lehetne ily viharok 
hatását csökkenteni.

2. A széltörések értékesítése.
3. A széltörések feldolgozása és kitermelése.
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4. A széltörés elő- vagy főhasználat gyanánt tekin
tessék-e ?

Az elnök végezetül felkéri a tagtársakat, hogy e szél
töréseket a „Magyar Erdész“-ben Írják le, jelezve azt is, 
hogy e rendkívüli használatok miként befolyásolták a 
faárakat.

Az elnök javaslatára a gyűlés a jövő évben sorrend 
szerint Egerben tartandó közgyűlés határidejét a választ
mány fogja megállapítani.

Az erdőmérnök hallgatók részére új irodalmi pályázat 
kiírását határozta el a közgyűlés és a pályamunkák be
nyújtásának határidejét 1913. évi március hó 31-ére ál
lapította meg.

Miután alapszabályaink 16. § a szerint örökös tiszte
letbeli elnök választható, a közgyűlés Podhradszky And
rás hercegi erdőigazgatót, az érdemekben gazdag szak
férfiút, egyhangú lelkesedéssel örökös tiszteletbeli elnökül 
választotta.

A közgyűlés ez alkalommal gróf Serényi Béla m. kir. 
földmivelésügyi ministert, mint az egyesület védőjét, 
Podhradszky András örökös tiszteletbeli elnököt, Borhy 
György alelnököt meleghangú, táviratokban üdvözölte.

Ezzel a gyűlés véget ért s a tagok a fehér asztalnál 
töltöttek együtt nehány csendes, de annál kellemesebb órát.

A hiúzról.
Irta Gyulai Károly. 

(Vége.)

Nagy dúvadak fogására alkalmas 30 centiméteres ív- 
közü tányérvassal, helyesebben vastőrrel, mindenkép 
eredményeket érhetünk el a hiúzfogásnál is.

A hiúz ugyan nem olyan finom és finnyás szagérzékü 
vad, mint a róka, mindamellett vele szemben is ajánla
tosabb tisztán tartott és szagtalanított vastőrt alkalmazni. 
Vastőrfélék beszerzése terén is a belföldi honi iparkészít
ményeket kellene első sorban előnyben részesítenünk, 
mindamellett ezen a téren be kell érnünk a külföldiek
kel, mint e nemben a gyakorlatban legjobban bevált 
Weber Rudolf-féle haynaui közelterjedt készítményekkel.

Hiúzfogás céljából, megfelelő nagyságú mély gödröt 
ásunk előbb a szerkezet beállítása számára. A csapóiv 
szétfeszítése és a biztosítózár alkalmazása után, a vas- 
tőrszerkezetet oly módon helyezzük el az ásott mélye
désbe, hogy a szétfeszített tányér és az ugyancsak szét
feszített csapóivek között keletkező kört, egymástól 3—4 
cm.-nyíre fekvő pálcikákkal áthidaljuk. E pálcikák egyik 
vége a tányér külső szélére, másik vége a csapóivekre 
támaszkodik.

Ezek után az egész vasszerkezetet betakarjuk finom 
moharéteggel, némi földet vagy harasztfélét szórunk arra, 
végül pedig a biztosító zárt feloldjuk. Igyekeznünk kell 
az egész miveletnek minden tekintetben természetes 
külsőt adni, hogy a gyanakvó természetű hiúz bizalmat
lanságát föl ne keltsük.

A felállított vasszerkezetét minden 3—4 napon -szem
ügyre vesszük; tél idején pedig, erősebb fagyok és 
nagyobb havazások után újból fölszereljük. Óriás kiterje
désű területeket szokott ugyan a hiúz bekalandozni, 
mindamellett, ha váltóin állítjuk be a vasat, előbb-utóbb 
csak fel fogja azokat keresni. A tapasztalat bizonyítja, 
hogy a hiúzra alkalmas módon kivetett hurok mindenkor 
meghozta a 'maga kedvező eredményét.

Vastőrön és abba helyezett csalétken kívül használnak 
újabban a hiúz befogására erősen cinkezett drótból 
készülő ketrecfélét is. Miután a hiúz az eleven, frissvérü 
prédát kedveli leginkább, tőrbeejtéséhez egyebet, mint 
élő állatot csalétekként felhasználni nem is szoktak. A 
hiúzfogó ketrecekbe rendszerint háziszárnyast helyeznek 
el csalétkük A ketrecet csak úgy, mint a vastőrfélét is, 
a szokott csapák mentén állítjuk föl, lehetőleg sűrű 
rejtekhelyeken, ahol ahhoz egyéb illetéktelen vad hozzá 
nem férkőzhetik. Persze fogókészülékként nem maga a 
ketrec, hanem megint csak vastőr, az úgynevezett Wéber- 
féle hiúz tányérvas szerepel, amelyből a ketrec körül 
többet is elhelyezhetünk. A vasakat erős lánccal és vas
horoggal szokták a ketrec szomszédságában levő vasta
gabb fák törzséhez erősíteni.

Vadász- és erdőterületeinken a rettegett hiúz jelenlétét 
rendszerint a vadállomány ideges nyugtalansága szokta 
elárulni. Ha a gyakorolt vadászszém által megállapítható 
különböző külső jelekből megbizonyosodtunk a hiúz jelen
léte vagy éppen garázdálkodásai fejői, tüstént hozzálát
hatunk a csalketrec és a tányérvasak beállításához. Ismé
telt nehány szemle után előbb-utóbb rá is fogunk akadni 
a kitett vasak valamelyikében vergődő veszedelmes 
ragadozóra.

A szárnyasfélét magába záró csalketrecre a hiúz rend
szerint ráugrik s annak drótsövényét szétfeszegetni ipar
kodik. A ketrec ellen . irányuló folytonos ugrándozásai 
közben a sűrű egymásutánban elhelyezett tányérvasak 
valamelyikének érzékeny szerkezetét elcsettenti; amivel 
aztán hatalmunkba is került.

A közismert rókavasak körülményes beállítása, el- 
födése, szagosítása és egyéb különféle elővigyázati intéz
kedések körül tanúsított munkálatok a hiúzzal szemben 
mellőzhetők A hiúz szagérzéke ugyanis messze a rókáé 
mögött marad, s habár látó- és hallóérzéke a legéleseb
bek egyike, mohó elvakultságában nem egyszer a leg
elemibb elővigyázatosságot is figyelmen kívül hagyja.

Befejezésül a hiúz legközelebbi rokonáról, a nálunk 
még elég nagy számban garázdálkodó vadmacskáról és 
tőrbeejtéséről is megemlékezhetünk röviden.

Vadmacskák garázda utaival leggyakrabban őzcsapák 
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mentén találkozhatunk. Azért dögre hiába csalogatjuk; 
a friss zsigerféle sorából is inkább csak a nyúlzsigerrel 
lehet léprecsalni. Ha már a csalogató helyhez szoktattuk, 
ami legtöbbször egy zsigerfélével ékes alacsonyabb faág 
vagy fatörzs:-a tányérvasakat, a csalétket rejtő fák köz
vetlen közelében kell fölállítani, hogy a zsiger prédát a 
helyszínen ide-oda. marcangoló vadmacska, az elmés 
vasszerkezet érzékeny csettintőjét felbillenthesse s így a 
vasszorító kapcsaiba kerüljön.

Az eleven csalétekféle, ha azt a hiúzt csalogató ketre
céhez hasonló kisebb méretben fatörzshöz szögezzük 
vagy helyesebben láncoljuk, mindenkép vonzerőt gyakorol 
a vadmacskára is. Eleven csalétkül úgy a hiúznál mint 
a vadmacskánál csibét vagy házikacsát használhatunk.

A tányérvasaknak a csalétkes fától való távolsága ne 
legyen több 40 cm.-nél, miután az aránylag rövid lábú 
vadmacska a fa közvetlen közelében való ugrándozásai 
közben könnyen kikerüli a veszedelmes vasakat.

± A ± A A ± -í: A A ± A k k k k k k k k k. k k

Afrikai vadászatok.
Irta Horváth István.

III.
Az afrikai vadak vadászása olyan körülményes, és 

előttünk, magyar vadászok előtt annyira hihetetlen, hogy 
igazán érdemes volna sorra venni Afrika valamennyi 
vadját. Érdemes volna elmondani minden állatról az 
összes tudnivalókat; nem csupán azokat, amik a vadászt 
érdeklik, hanem azokat is, amik a nagyközönséget ér
deklik.

Legutóbbi közleményemben a tevéről Írtam, most pe
dig az oroszlánról és krokodilusról fogok megemlékezni.

Az oroszlánt általában az állatok királyának nevezik, 
pedig voltaképen és igazság szerint nem érdemli meg 
ezt a szép és bizarr címet. Még pedig azért nem, mert 
olyan vérengző és olyan kannibáli hajlamokkal van el
látva, hogy a kegyetlenségéről hírhedt hiéna sem követ 
el annyi gaztettet, mint az oroszlán „őfelsége“.

Nem hiába áll „távoli rokonságban“ az oroszlán a 
macskával, de ravasz is 1 Akik állatkertekben látták, és 
tanulmányozták csak az oroszlánt, azoknak bizony hal
vány fogalmuk van erről a gyönyörű és hatalmas ter
metű bestiáról.

Az Oroszlán a szabad vadonban órási termetű és bá- 
torságu, azonkívül ravasz is. Ebben az állatban párosul
ván él a vakmerő bátorság, erő, harag, indulat, fifika és 
ügyesség. Fő táplálékát a hús képezi és nem igen válo
gatós az eszközökben, hogy az ő mindennapi hús-táplá
lékához hozzájuthasson. Megeszi ő a békát, kígyót, ma
darat, zergét, antilopot, stb. De ha a szükség kergeti, 
megtámadja a farmerek marháját, juhát, lovát, kecské
jét, sőt még az embert is.

Nem ijed meg a fegyveres embertől sem. Óriási tá
volságból ugrik áldozatára s azt egyetlen csapással ár

talmatlanná teszi. Elég, ha egyszer hátba vágja bozon
tos farkával, vagy hatalmas első lábával fejbe üti; az 
áldozat rendesen az első csapásnál kiszenved.

Bizonyos alkalmakkor azonban csodálatosképen gyáva 
is. Volt már eset arra, hogy mikor egy farmernek el
rabolta a tehenét, az utána süvítő golyóktól és fegyver
ropogástól annyira megrémült, hogy eszeveszetten me
nekült árkon-bokron keresztül hatalmas szökkenésekkel, 
ugrásokkal. Azonban az elrabolt tehenet (szájában) ma
gával vitte.

Ez csak jellemzésül szolgáljon, hogy megértsük, minő 
hatalmas erővel és szívós, kitartós természettel bír. Az 
oroszlán rendes körülmények között (összehasonlításképen 
legyen mondva) megnő akkorára, mint minálunk egy 
3—4 éves szimmenthali-fajta ökör! Ereje, mozgásának 
és mozdulatainak könnyedsége azonban meseszerü.

Az oroszlán vadászata egyenlő az élettel való játszás
sal. Az oroszlánvadászokban kell lenni valami disztingvált 
bátorságnak és erélynek, mert maga az ügyesség még 
nem avatott senkit sem oroszlánvadásszá. Tehát első 
sorban bátorság, vakmerőség, az élettel való teljes le
számolás, jó bánnitudás a lőfegyverrel, teljesen perfekt 
lőfegyver és végül szívós természet a kiimát illetőleg: 
ezek a legfőbb kellékek egy oroszlánvadásznál. De csak 
a főkellékek.

Az oroszlán elejtésére többféle módot használnak az 
afrikai benszülötték, az idegen-vezetők, karaván-vezetők 
és végül az európai vadászok. Más-más metódust aján
lanak és tanácsolnak. Az általános gyakorlat azonban 
már meggyőződtet arról, hogy minden egyes oroszlán 
elejtése más és uton-módon történt. Csupán egy dolog
ban tudnak megegyezni. Ez pedig az, hogy az oroszlán 
csakis lesből és a legenergikusabb módon támadható. 
Természetesen más az ellene való védekezés módja 
és esélye.

Az ofoszlán elejtése igen körülményes. Legalkalma
sabb időpont a lövésre az esti szürkület kezdete. A leg
több oroszjánvadász gondosan kivájt, nagy átmérőjű 
vermekbe áll lesre. Rendesen 8—10 vadász 3—4 ve
remben áll föl. A veremnek olyan mélynek kell lenni, 
hogy a vadászt egészen vállig takarja. Sok vadász 
azonban ezt nem tartja megfelelőnek, hanem inkább 
fa, vagy bokor mögé áll. Az esti szürkületet azért vá
lasztják a vadászat legalkalmasabb időpontjának, mert 
az oroszlán rendszerint — tekintettel a nagy hőségre ■— 
nappal alszik és csak az esti szürkületkor indul zsák
mány után.

Azok a vadászok, akik vermekben várják, hogy mikor 
tűnik föl a láthatáron a „nagy borzas“, a legerősebb 
vadászfegyvert használják. A főúri vadászok Mannlichert 
szoktak magukkal vinni. A vadászfegyver majdnem ki
vétel nélkül kétcsövű. Az egyik csőbe nagy kaliberű 
acélburkolatu golyó jön, a másik csőbe pedig robbanó
golyó. A robbanó-golyó Afrikában igen használatos jószág.

Az oroszlánvadászok kettesével, hármasával egy egy 
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veremben, minden jóra és minden rosszra elkészülve : 
— várják az oroszlánt. Az oroszlán bizony óvatos állat, 
meg szeszélyes is. És sokszor 3—4 este is elmúlik a 
nélkül, hogy a vadászok akárcsak a hangját is hallották 
volna. Tudni kell pedig azt is, hogy az oroszlánvadá
szok a vermeket olyan helyeken ásatják meg, amerre 
gyakrabban szokott megfordulni zsákmánykeresés végett 
az oroszlán; lehetne ezeket a helyeket talán „váltók“- 
nak nevezni, ha ugyan ilyesmikről egyáltalán, beszélni 
lehetne az oroszlánnál.

Csalétket is használnak, még pedig rendszerint élő állatot; 
Természetesen beteg, vagy elöregedett állatot, amelyet 
a vermek közelében állítanak föl, azaz jobban mondva: 
kötnek oda valamelyik pálmafa karcsú derekához.

De-végre eljön a nagy nap. A vermes-vadászok csönd
ben, hang nélkül álldogálnak lövésre kész állásban, 
töltött fegyverrel. Érzik, hogy közeledik a „pillanat“. A 
szívük hevesebben dobban, amikor valami messze távol
ból ortikulálatlan hangokat hord feléjük a forró afrikai 
szellő. Egyre közelebb jön a hang és mind jobban és 
jobban hangzik : bru-á . , . bru-á . . . Ettől a hangtól 
megrémül minden állat. A közelben levő bokrok közt 
eszeveszett csörtetés hangzik és a csalétkül kikötött 
szegény állat is kétségbeesetten szűköl és panaszos han
gokat hallat. Aztán egyszerre csönd támad. Félelmetes, 
megőrjítő csend. Örökkévalóságnak tetszenek a percek, 
amik eltelnek a csöndben.

Egyszerre azonban a közeli bokrok közt gyönge zörre- 
nés hallatszik, utána lassan kettényílik a bokor és elő- 
foszforeszkál onnan két ijesztően világító szem. A ver
mekben minden fegyver lövésre készen áll s a kellő 
pillanatban — ez vérmérséklet dolga főként — eldördül 
a sortüz, ami valósággal szitává l^ukgatja a drága 
zsákmány bőrét. De ha az érthető nagy izgatottság kö
vetkeztében a sok lövés nem volna halálos, akkor kö
vetkezik a robbanó-golyó, ha ugyan ennek kilövésére 
marad még idő. Mert a sebzett oroszlán elől nincs me
nekvés. Tízszeres erővel ront gyilkosára és egy pillanat 
alatt végez vele.

Ezt a lövési módot tartják a legmegfelelőbbnek az 
afrikajárt vadászok. Hogy mint viselkedik az ember 
akkor, amikor az oroszlán támad, hát ezt megmondani 
nem lehet. Ha van idejen: lőjjön, de föltétlenül biztosan, 
mert különben vége van. Azt meg egyáltalán nem taná
csolom senkinek sem, hogy azt az ostoba metódust kö
vesse, amely szerint, ha merően és szigorúan az orosz
lán szemébe nézünk, az akkor elszégyeli magát és — 
elsompolyog. Ezt állította Verne Gyula gyermekmeséi
ben, de komoly vadász-ember csak mosolyogni tud 
fölötte . . .

Érdekes, hogy az orszlánt miként” ejtik fogságba. A 
fogoly oroszlánokra az állatkerteknek van szükségük és 
dacára annak, hogy roppant költséges , az oroszlán el
fogása, mégis meg kell szerezqiök 2—3 példányban, mert 
az oroszlán az állatkertek koronája.

Az oroszlán rabságba ejtése ugyancsak vermek által 
történik és sokkal egyszerűbb az elfogása, mint gon
dolnék. Több vermet ásnak, körülbel 5—6-ot, félkör 
alakban, a középső üres mezőre egy élő állatot kötnek 
csalétkül. A vermek rendkívül erősen épülnek. Mélysége 
3—4 méter, alul szélesebb, fölül egészen keskeny, nyí
lását gallyal és egyéb lim-lommai födik be. Az egész 
verem úgy néz ki, mint egy cukorsüveg, helyesebben, 
mint egy nagy kúp.

A vermeket ugyancsak ott ássák, amerre az oroszlán 
a leggyakrabban szokott tartózkodni. A vermeket távol
ból, sátrakból vagy házakból figyelik, azonkívül naponta 
megnézik, hogy, nincs-e bennük a „nagy borzas". Ha a 
fogás sikerült, akkor 2—3 hétig koplaltatják (aszerint, 
hogy meddig bírja),, mikor aztán az állat teljesen- el
gyengült, akkor .a verem tetejéhez tolják az erős és nagy 
vasketrecet és különféle okkal-móddal beleterelik.

Természetesen a sok koplalás folytán az oroszlán ala
posan lefogy és mire az európai kiima alá ér, már sokat 
veszít eredetiségéből. Ha aztán a fogságban kölykezik 
is, az már satnya marad, és a további szaporodás 
lassan-lassan hozzájárul ahoz, hogy az állatkertek orosz
lánjai már csak korcs utódok legyenek.

Mindamellett az oroszlán megmarad annak a mese
beli nemes állatnak, ami lelki szemeink előtt élt eddig is.

Most áttérek Afrika legcsúfabb és legundokabb „nagy 
férgének", a krokodilusnak rövid ismertetésére.

A krokodilus Afrikának úgyszólva minden nagyobb 
folyójábán tartózkodik. Különösen sok él belőlük fönt a 
Nílus-bán és lent a Congo-ban. A krokodilus általában 
vi'zilakó és csak tojáslerakás, a napon való sütkérezés 
és párosodás céljából jön ki a vízből. A krokodilus rend
kívül ronda és undok állat. Igen szapora és szokatlanul 
magas életkort ér el.

A szárazon általában nagyon gyáva; ha szárazon tá
madják meg, akkor eszeveszetten menekül a vízbe, ahol 
azonban már ő az úr. Mese az az állítás, hogy a kro
kodilus a szárazon nyíl-egyenesen fut és csak úgy lehet 
felőle és tőle megmenekülni, ha a menekülő össze-vissza 
fut előtte. Ha a krokodilust a szárazföldön támadják 
meg, akkor nyíl-egyenesen fut a — vízbe és nem a 
támadója felé.

Lehet azonban, hogy talán ezer eset közül egyben 
támad a szárazföldön a krokodilus, de gyakoribb ilyen 
esetre egyetlen afrikajárt vadász sem emlékezik. A kro
kodilus a partra csupán csak nappal megy, míg ellen
ben éjjel mindig a vizben tartózkodik, ahol az ő tanyája, 
birodalma és éjjeli szállása van. Különösen este, éjjel 
és kora reggel vadásszák, dacára annak, hogy az éjjeli 
vadászat roppant veszélyes és igen gyakran végzetes.

Nappal nehezebb elejteni, mert ha a parton sütkérezik 
a krokodilus és — jó hallószerve van — ha gyanús 
zajt hall, nyomban beleiramodik a vízbe, ahol vagy tel
jesen eltűnik, vagy csak annyira tűnik el, hogy csupán 
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otromba orra látszik ki a vízből, ami tudvalevőleg semmi
féle lőfegyverrel sem lőhető át. Az ügyes vadász tudja 
ugyan, hogy jól lövő és működő fegyverrel — dacára 
elmerülésének — érzékeny oldalán is megsebezhető, de 
erre nem igen kerülhet sor, mivel a krokodilus elmerü- 
lésekor rendszerint a viz alatt úszik 2—300 métert és 
csak azután bukkanik föl.

A krokodilus főtáplálékát a hal képezi; de megeszi a 
vigyázatlanul vizet ivó különféle nagyobb állatot: lovat, 
marhát stb., sőt az embert is. Megeszi a vizi békát és 
a teknőst; a kagylót is jóízűen ropogtatja. Szóval roppant 
falánk és vérengző állat.

Lőfegyverrel igen bajos megsebezni, vagy elejteni, 
mert csontszerüen kemény az egész teste, csak a háta 
táján puha, de az meg rendesen a földre lapul és így 
csak bizonyos mozdulatakor lehet meglőni. Lőfegyverrel 
különben is csak a legritkábban ejtik el a krokodilust. 
A feketebőrü kaffereknek azonban különös praktikáik 
vannak az elfogására és a gyakorlat folytán igen ügyesek 
az elejtésében. Különféle módszerük van ehez. Az egyik 
az, hogy mikor támadni készül és száját kitátja, hihe
tetlen gyorsasággal rohannak hozzá és a kinyitott otromba 
száját erős fával fölpeczkelik, illetve föltámasztják.

Mivel az így póruljárt krokodilus nem tudja eltávolí
tani szájából a fadarabot, így fogoly marad. De ezen
kívül száz és száz módszerük van. Ugyszólva minden 
vidéken és minden törzsnél más a szokás, más a módszer.

A krokodilust különösképen pézsma-mirigyei miatt 
vadásszák. Ez az állat rengeteg sok pézsma mirigyet 
hord testén, amelyektől olyan penetráns bűzt áraszt, 
hogy elárulja nyomban közellétét. Bőre is keresett cikk 
és igen magas ára van. Azonkívül némely testrésze és 
egyes csontjai is bekerülnek a kereskedésekbe.

Mozgó-képek.
Festi az öreg vadász.

Amint a színműveket megírni szokták, az iró rende
sen magyarázatot bocsát előre részint az előadók, ré
szint pedig az olvasók részére a mű könnyebb meg
értésére; úgy én is kénytelen vagyok ezen közleményem 
magyarázatául az olvasónak egy kis instrukcióval1 szolgálni.

Személyek:
Gombházy Sámuel I. szakiró és szakértő. 
Szabó Ákos II. szakiró és szakértő. 
Élesházy György Vad-ász szerkesztője. 
Parlaghy Gedeon Vad-Világ szerkesztője.

Nép, puskaművesek, előfizetők, hirdetők.
Idő : jelen. 

Minden jog fentartva.

Bevezetés.
Hazánk szakirodalma örvendetesen fellendült. Az eddig 

parlagon hevert szakkérdésekkel senki sem foglalkozott. 
A magyar vadász csak lőtte a vadat, de azt sem tudta, 

mivel lövi, régi tradícióknak- megfelelően, vakon bízott 
az immár megcáfolt szentenciában, mintha; a disznóláb 
is elsülne. A magyar vadászati szakirodalomé, jobban 
mondva, hazai szaklapjainké az érdem, hogy e kérdés
ben a magyar vadászok tudományszomját a megfelelő, 
módon lecsillapítani tudta.

Hazai szakirodalmunk borús egén feltűnt egy valódi 
fenőmén, egy csillag, — eddig tudvalévőén: egy csillag 
sem ragyogott az égen, ami útmutatóként szolgált, s meg
mutatta az útat, amelyen haladva, eljuthatunk a modern 
fegyver-technika legnagyobb vívmányáig. Egyik csillag 
vonzotta a másikat és a nagy fény optikai hatása követ
keztében nem. tudott volna senki sem eligazodni, ha a 
kivezető útat hazánk két szaklapja a Vad-ász és a 
Vad-Világ külön-külön meg nem mutatta volna.

A két lap nem kiméit sem költséget, sem fáradtságot, 
ami annyival is inkább könnyebben eshetett meg, mert 
a két szakirónak sem kellett tiszteletdíjat fizetni, a nyom
dának meg úgy is teljesen mindegy volt, hogy mit szed, 
vagy nyomtat.

A Vad-ászban jelent meg az első szakközlemény.
Az első Automata mutatódik be az előfizetőknek.

Az Automata.
F. N. Ki tudja, mit jelent ez a két betű? Senki! Ki

váncsi reá az egész világ. Én megmondhatnám. De nem 
mondom meg. Nem pedig azért, mert megígértem a 
szerkesztőségnek, hogy addig, amíg biztosat nem tudók 
róla, senkinek egy árva szót sem fogok mondani. Elég 
az hozzá, hogy F. N. egy fegyvergyár, az igazgatója 
régi gyermekkori barátom, már nem is emlékszem a 
pevére; de különben ; ez mellékes is. A napokban a 
posta egy csomagot kézbesített nekem, amidőn kíván
csian kibontottam, hát uramfia, egy nagy fene instrument 
tűnt a szemem elé. Kezembe veszem, egy perc alatt 
szétszedem, egy perc alatt összerakom, egy másodperc 
alatt megtöltöm, most már mindenki tudhatja, hogy az 
egy önműködő puska volt. Mellette egy levél, gyermek
kori barátom, a mostani F. N. gyár igazgatója küldte 
nekem’ azzal, hogy próbáljam ki, ez az első, de ne mu
tassam senkinek.

Egy perc alatt kocsira ültem és lementem a nádas 
szélére, ahol abban a pillanatban szállott fel hat darab 
vadrucá. A másik pillanatban megnyomtam a ravaszt 
és a vezérgunár meg egy gácsér holtan esett elémbe. 
Igen ám ... de én csak nyomom a ravaszt s ebben a 
momentumban két lövésemre mind a négy ruca ronggyá 
lőve zuhant le a magasból. Annyira meglepődtem, hogy 
a fegyverre -nem is ügyeltem, csak nyomtam a ravasszát 
és a puska folyton ismételt, de vad már nem volt többé 
egy sem. Ez az F. N., amelynek ismertetésére még 
visszatérünk.
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A Vad-Világ közleménye.
Egyik laptársunk bizonyos F. N. kabalisztikus rejtmé- 

nyekkel szórakoztatja az olvasóit. Titokzatosan úgy is
mertetik, mintha az valami nagy szenzáció lenne. Ez 
igen régi dolog, mi még tavaly kipróbáltuk. Kár érte 
olyan nagy port felverni. Egyik munkatársunk, kipróbált 
európai szakértő, aki a nevezett gyár igazgatójának most 
is te-tu barátja — mondta ki reá a circum dederumot. 
Az egész F. N., vagy F. E., vagy a „fene egye meg“ 
című ötlövetű piszkafa egy tákolmány. A lövés pillana
tában elől-hátul ki megy belőle a lövedék. A kipróbálás 
alkalmával egvik munkatársunk szemét majd kivágta a 
szerte szét repülő lövedék. Szerencsére a gyorsan meg
jelent mentők elejét vették a nagyobb szerencsétlenség
nek. Ilyen tákolmányokkal nálunk nem lehet kísérle
tezni. Óva intjük előfizetőinket a megrendeléstől mind 
addig, amíg a gyár alapos és terjedelmes hirdetése a 
lapunkban meg nem jelenik.

A Vad-ász újdonsága.
Nem régiben itt e helyen ismertettem valami F. N. 

féle kuriózumot. Szót sem érdemelne az egész, ha az 
igen t. barátom, szerkesztő Uram nem figyelmeztetett 
volna arra, hogy milyen nagy szenzációt okozott' a köz
leményem. Most nincs időm, csak röviden annyit emlí
tek meg, hogy egy barátom Svédországból egy bizonyos 
Sjögren nevű fegyvert küldött be nekem. Ez már be
széd. Egy fáról le, egy fára fel, keresztül-kasul, úgy 
működik ez a korszakot alkotó találmány, hogy ehez 
hasonlót a világon még sehol sem láttam, kivéve Porfirio 
Diaz barátom tulajdonában lévő még egyedül álló 
Frommer-féle . szakértők zsebpisztolyát, amelyre alkalom
adtán még visszatérünk.

A Vad-Világ szenzációja.
Mi nem szoktunk senkinek semmit sem Ígérgetni, ha

nem rátérünk egyenesen a dolog nyitjára, vagyis a 
Frommer-féle szakértők zsebpisztolyára; igenis, a szak
értők zsebpisztolyára. Ezért nem megyünk Mexikóba 
Porfirio Diaz úrhoz, hanem kipróbáljuk mi magunk. 
Munkatársunk ki is próbálta. Beszámolunk vele röviden 
és érthetően.

A pisztoly maga egyszerűen nagyszerű és nagyszerűen 
egyszerű szerkezetből áll. Bármilyen körülmények kö
zött használható. Egy csecsemő is szétszedheti és össze
rakhatja, minden művelt ház asztalán helyet foglalhat. 
Kiküldött munkatársunk két hétig egy huzamban lóháton, 
szakadó esőben folyton használta, azután két hétig hó
ban, sárban és napsütésben, és végre ugyanezen fegy
verrel átúszta a La-Manche csatornát és a fegyver a leg
teljesebben, hibátlanul működött. Mindenkinek a leg
melegebben ajánlhatjuk.

A Vad-ász újdonsága.
Már rég törtük a fejünket, hogy mi is kell a magyar

nak ? Hiába töretett fejeink, mert a költő szavaival élve : 

romlásnak indult hajdan erős magyar! A vadászat nemes 
mestersége nem űzettetik az általunk is megkíván- 
tató határok keretei között, nem pediglen azért, mert az 
irás szavai szerint is, nem csak igével, hanem testtel is 
él az ember, már pedig egy szaklapnak teste az irás, 
és ha ez az irás, ha mindjárt kézirat alakjában is hiá
nyozhatnék, a vagy is nem kielégítő formátumban je
lentkeznék, abban az esetben beállna egy olyan eset, 
amit — visszatekintve hazánk vadászati fejlődésére, az 
okok és okozatok figyelembe vételével — mi elkerülni 
célirányosnak tartanánk. Hány meg hány magyar 
vadász jár-kel szabadon, künn a természetben, részint 
írástudók, avagy írástudatlanok, akiknek szemei nyitva 
fartandók lennének és észlelt tapasztalataikat velünk 
közölve, leadhatnék becses lapunkban és ezáltal meg
kímélnénk előfizetőinket is a fegyvertechnika legújabb 
csodáinak részletes ismertetéseitől. De mintha egy átok 
feküdne a nemzeten, minden egyes fia szakértő lett, 
még pedig fegyver-szakértő és csak úgy ontják maguk
ból a szakközleményeket, úgy, hogy igen gyakran saját 
házi szakértőink közleményei is kiszoríttatnak becses la
punknak némely számaiból.

De ne szaporítsuk a szót, hanem mondjuk meg, mi 
kell a magyarnak ? 1 Atelier kell a magyarnak. Örömmel 
jelentjük, hogy az „Első Magyar Szent Hubertus 
Atelier“ ezennel megalakult.

Most már vehet mindenki bátran gavallérfegyvereket, 
nem holmi uraságoktól levetett mordályokat, a melyeket 
különféle előimádkozók és más vaskereskedők hoztak 
forgalomba huszad, avagy harmincad kézből. Becses 
lapunk ezután állandóan árjegyzékszerüen fog megjelenni, 
ami a nemzet által nem eléggé méltányolt munkánkat 
is lényegesen megkönnyíteni fogja.

Igaz, hogy van szívünk elkérni egy puskáért 1000, sőt 
több ezer koronákat is, de hát ez érthető is, mert a 
vadászat egy úri passzió, már pedig akinek pénze nincs, 
az ur nem is lehet, azt a mi ügyünk nem érdekelheti, 
az mehet a sóhivatalba, avagy elolvashatja becses lapunk 
Radó hirdetését, ahol a parasztpuskások is megtalál
hatják igényeik kielégítését

A mi puskáinknak még a lelke is aranyozott és csak 
olyant tartunk raktáron, a melyiken nem holmi oldal
iakat, hanem valódi Wertheim-lakat van. Ilyen puskát 
pedig egyedül csak mi tartunk raktáron, ehhez csak ki
zárólag a mi részünkre termelik még az anyagot is, 
máshol sehol sem kapható. Minden másnemű fegyver 
szemétre való. Vederemo 1

Levél a Vad-Világ Szerkesztőségéhez.
Tekintetes Szerkesztőség!
Azt hiszem, azaz azt hisszük, hogy a Tekintetes Szer

kesztőség ismeri azt a nótát,, hogy: „Csak egy kis lány 
van a világon“ . . . ? Na hát akkor azt is tudnia kell, 
hogy: Csak egy szaklap van a világon s az is Tekint.. 
Szerkesztőség becses lapja, a Vad-Világ\ Az a lap, a 
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mely még a honfoglalás idejében is síkra szállt a magyar 
ipar pártolása érdekében, az a lap, amely önzetlenül 
bepillantott mindig a modern fegyvertechnika rejtelmes 
ördögi konyhájába és az utolsó percben mindig volt egy 
bátorító szava a gyámoltalanokért, akik e becses lap ha
sábjain (leszámítva a hirdetéseket) esedeztek nagybecsű 
támogatásukért.

Most mi vagyunk soron Tek. Szerkesztőség 1 Minket 
bántalom ért, anyagi érdekeinkben, művészetünkben, ön
érzetünkben lettünk .megsértve. Azt állítják rólunk, hogy 
mi holmi oldallakatos fegyvereket árulunk kizárólag 
Hát kérem szépen, mi ezt a tévhitet mély tisztelettel 
megcáfoljuk, helytelennek, valótlannak nyilvánítjuk, sőt 
tovább megyünk, oldallakatos fegyvert soha életünkben 
nem árultunk, de még csak nem is láttunk. Sőt mi szál
lítjuk a külföldi fejedelmek részére is a legérdekesebb 
fegyverujdonságokat is. Arról a bizonyos Atelier-xő\ van 
tudomásunk, eredetileg fényképészeti szakműhely volt 
később lett fegyverkereskedés, de az árukat mi szállí
tottuk a részére. Ez az igazság, amit e becses lapok 
utján mindenkinek tudtul adunk.

Kiváló tisztelettel: aláírva az összes budapesti, fegyver, 
műszerész és élelmiszer-kereskedők egyesülete — mint 
szövetkezet.

A Vad-ász válasza.
Ezen nagybecsű lapunkban ismertetett „Atelierünkre“ 

vonatkozólag egyik meg nem nevezhető lapban bizonyos 
kritikák és észrevételek jelentek volna meg, amelyben 
arra tétetett volna célzatos sejtelem, mintha mi zene
műkereskedést nyitottunk volna és nagyhírű Atelierünk- 
ben kizárólag tű nélküli gramofonokat bocsájtanánk 
modern fegyverek helyett a mélyen tisztelt megrendelőink 
részére. Mi felette állunk mindenféle kritikának, bár 
szerkesztőségünknek túlnyomó része zeneszakértőkből áll, 
azért mégis csak azt mondjuk erre a támadásra, hogy: 
adante komám ! Mi nem értjük az ilyen hangú muzsikát, 
mi a klasszikus zenéhez vagyunk hozzá szokva, aminek 
végaccordja pedig egyúttal válaszunk is, ami igy hang
zik:.. . hallgass 1!

A Vad-Világ viszont-válasza.
A múlt évben London országban volt a világ első 

nemzetközi kiállítása, ezen a kiállításon a híres H. H.-F. 
N. & C. fegyvergyár kiállított egy pompás oldallakatos 
fegyvert; a mi szakértőnk is künn volt a kiállításon, de 
ott; volt a híres Szt. Hubertus Atelier igazgatója is, láttuk, 
amidőn az igazgató ur nézte, nézte az oldallakatos 
fegyvert és egyszer csak elkezdett őrülten körbe táncolni 
és kiabálni, hogy: adják a kezébe azt az oldallakatos 
fegyvert és azután nem bánja, ha meg is hal. A gyár 
igazgatója kurtaSzáru angol pipájából bodor füstöket ere
getve, szótlanul nézte a kínjába vergődő igazgatót, mig 
végre a mi szakértőnk tolmácsolta a szegény igazgató 
keserveit.. Az angol gondolkodott kissé, aztán mély meg

vetéssel csak annyit mondott: „Yes, porcellan pouder 
a legjobb a világon!"

IVHt beszéljünk sokat; ama remek fegyvert még csak 
megfogni sem engedte az angol. Az igazgató ur úgy irta 
le a lapjába, hogy neki a világ legjobb fegyvere, az oldal
lakatos fegyver, a kezében volt, kínált érte 124569 fontot, 
de az angol nem adta. Nem bizony, mert már a mi szak
értőnk meg is vette 124569* */2  fontért. A kérdéses fegyver 
a mi tulajdonunk és szerkesztőségünkben a hivatalos 
órák alatt 1 — 12-ig bármikor megtekinthető. Most már 
csak az a kérdés, hogy.melyik a jobb fegyver, az oldal
lakatos, vagy nem oldallakatos?

KÜLÖNFÉLÉK

* Kinevezések. A földmivelésügyi minister az állami 
erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszámában 
Wehofer Mihály, Mauksinszky Gyula, Ponner Nándor. 
Daum Alfréd, Schillinger Béla, Jurovich Ottó, Wis- 
nyovszky Ferenc, Sobó Sándor, Hreblay László és 
Lotterhof Márton erdőmérnökgyakornokokat erdőmérnök- 
jelöltekké nevezte ki. — Biok Zoltán okleveles erdész, 
az Eszterházy hercegi kismartoni uradalmához I. oszt, 
erdőmérnökké neveztetett ki.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Cserneczky Károly m. kir. segéderdőmérnököt vissza
rendelte a görgényszentimrei m. kir. erdőőri szakiskolá
tól a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz és Katona 
István m. kir. segéderdőmérnököt áthelyezte Besztercéről 
Görgényszentimrére. — Takács János m. kir. segéd
erdőmérnököt Besztercéről Királyhalomra az ottani m. 
kir. erdőőri szakiskolához. — Áthelyezte Déry Károly 
m. kir. erdőmérnökgyakornokot Vácra, Török János m. 
kir. segéderdőmérnököt Turócszentmártonba, Vorák Sán
dor m. kir. segéderdőmérnököt Turdosinra, Török Mik
lós m. kir. erdőmérnökgyakornokot Rimaszombatba és 
beosztotta az ott székelő m. kir. járási erdőgondnokság
hoz. — Letz Lajos m. kir. segéderdőmérnököt Tisza- 
bogdányból a vezetése alatt álló ministerium erdészeti 
(I. B.) főosztályába rendelte be, Bacsilla Lajos m. kir. 
segéderdőmérnököt pedig áthelyezte Kolozsvárról Zalat- 
nára és Paczner Károly m. kir. segéderdőmérnököt 
Óradnára.

* Dúvadpusztítás. A földmivelésügyi minister össze
állítása szerint a múlt évben 30 vármegyében 22 öreg 
és 1 kölyök hiúzt, 105 öreg és 16 kölyök farkast, össze
sen 144 dúvadat pusztítottak el részint fegyverrel, részint 
mérgezéssel. A lődijak a fejlett hiuzért és farkasért 30 
korona,, kölykökért 15 korona, farkas kölykökért 10 
korona.
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* Felhívás az erdőbirtokosokhoz és erdőbirtok- 
vásárlókhoz! Erdőbirtokvétel és eladásoknál, az utóbbi 
időkben igen számos eset fordult elő, ahol vagy a vevő, 
vagy az eladó, százezrekre, sőt tudott esetben milliókra 
menő kárt szenvedett, a birtok értékének helytelen meg
állapítása miatt. Erdőmérnöki irodámat aként szerveztem, 
hogy az ország minden részéből, az illető helyi viszo
nyokkal is ismerős, szakértő erdőbecslőket veszek magam 
mellé, kiknek közreműködésével, akár vevő, akár eladó 
részéről történő megbízás esetén, az illető erdőbirtok 
valódi értékének a becslését fogom adni. E célból fel
kérem mindazon erdőbirtokos urakat, kik erdőbirtokukat 
eladóvá teszik, vagy, azt a valódi értéknek megfelelőleg 
akarják felbecsültetni, hogy megkeresésüket alólirotthoz 
intézni szíveskedjenek. A megkereséseket teljes diskréció- 
ban tartom s az eladási szándékról, csak megfelelő 
komoly vevő nyerhet értesülést. Úgyszintén venni szán
dékozóknak, szives megkeresésükre, bármely erdőbirtok
nak a valódi értékre, való megbecsülését elvállalom. 
Esetleg vételre, ennek megfelelőleg, birtokot ajánlok. 
Ajtay Sándor, Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak ny. 
erdőmester erdőmérnöki irodája. Arad, Karolina-ut 1/a.

* Helyreigazítás. A M. E. 13. szám 241. oldalán, 
bal hasáb felülről 6-ik sorban „Andrejkovics“ helyett 
Ondrejkovics olvasandó.

TURÍNi NEHZETKÓZÍ KlftlUTBS,

ARANYÉREM./

5ZRBBWM.0M.-5W65.

FÁMfflÖ^ÜAR
‘ • ’ ÁRA: 40 KORONA

610—1912. szám.

Pályázati hirdetmény.
A görgényszentimrei m. kir. erdőőri szak

iskolánál szervezett II. osztályú erdészeti altiszti 
állásra pályázat nyittatik.

Az állás javadalmazása évi 600 K fizetés, 100 
K személyi pótlék és rendszeresített mellékillet
mények.

Az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt 
szakképzettséggel biró, erdőőri szakiskolát vég
zett pályázók felhivatnak, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényüket 1912. évi julius hó 31-ig 
a m. kir. erdőőri szakiskola igazgatóságához 
nyújtsák be.

Görgényszentimre, 1912. juinus hó 30-án.

m. kir. erdőőri szakiskola igazgatója.

Felhívás
erdész szaktársaimboz!

Erdőbirtok vétel és eladás 
alkalmával szükséges reá
lis becslések eszközlésére, 
szakértő erdőtisztekből 
álló országos szervezetet 
kívánok létrehozni, mely 
célból minden vármegyé
ből 2-3 szaktársat kere
sek belépésre. Hkik erre 
hajlandók vállalkozni, szí
ves megkeresésüket ké
rem, hogy a továbbiakra 
nézve bővebb tájékoztatás 
és kellő felvilágosítással 
szolgálhassak.______ a

AJTAY SÁNDOR ERDŐMÉRNÖKI IRODÁJA ARAD, KAROLINA-UTCA 1/a. SZÁM.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2rik szám.

Bükköseink feltárása.*
Irta Elek István.

Célom minden eshetőségre kiterjedő figyelem
mel bizonyítani.

Lehet olyan kihasználási tervet is készíteni, 
hogy előbbi közleményem szerint feltételezett 
irányelvek betartásával a feltárási míveletet mégis 
több részre osztjuk olyképen, hogy egyelőre 
mondjuk csak 30 évi vágásterületen építtetnék 
ki az úthálózat, s ezen a területen 30 évig folyna 
a használat a tervezett apró vágásokkal 12—15 
vágássorozatban. A következő 30 évre pedig 
ennek az időszaknak a letelte után gondol
nánk.

Ez esetben már a jövedelmezőségi számítás 
sokkalta kedvezőbb volna, mert a tőkeszükséglet 
2,150.000 korona helyett csak 750,000 koronát 
tenne ki s minthogy ez 30 évre szólna, annak 
30 év alatti 5 % kamat melletti törlesztéséhez 
mindössze kereken csak 50,000 korona annuitás 
ígényeltetnék.

Eszerint az évi vágások kitermelésére szük
séges költségek volnának:

A befektetés évi törlesztése . . 50,000 K,
36800 m3 faanyag termelése . . 66,240 „
36800 m3 faanyag szállítása . . 73,600 „

Összesen 189840 K.
A kimutatott 292,560 K bevétellel szemben 

tehát mutatkozna: 292,560 — 189,840 102,720
K évi tiszta bevétel.

Ez már kedvezőbb eredmény, de az a hát

* Az előző közlemény utolsó öt soros kikezdése tekintessék ki
hagyottnak.

rány keletkezhetne ebből, hogy úthálózattal el
látva erdőnk teljesen csak 60 év múlva lesz, 
a befektetések amortizációja 90 évig tart, tehát 
ezen hosszú időn át az annuitás állandóan 
apasztja a jövedelmet.

Ezenkívül erdőterületünk 2A része még 30 — 
’/3 része pedig 60 év után válik jövedelmezővé, 
vagyis még kihasználás alá nem kerülő öreg 
erdőink tekintélyes értéket képviselő növedéke 
megy veszendőbe, s az utoljára kihasznált évi 
vágás növedéke pedig csak 90 év múlva válik 
folyóvá.

A legtöbb hiba pedig, mint említettem, hogy 
a jelenlegi korviszonyok egy új rend kedvéért 
felforgattatnak, habár ezen bükköseinkben a 
a szabályos korfokozat már jelenleg is megvan, 
nem elhatárolt erdőrészletek szerint ugyan, de 
elosztva az egész területen részint teljes elegy- 
ben, részint csoportonkénti keveredéssel.

Már most micsoda rendkavarás volna az 
például egy ilyen 23 ezer holdas gazdaságban 
12 vágássorozatra tagolni ezt az elegyes korú 
erdőt s minden egyes vágássorozatban a kor
fokokat 1—100 éves rendbe állítani.

A korfokozatok sorakozása nem történik meg 
csak úgy parancsszóra, mint a katonaságnál az 
„oszolj“-ból a „kettős rendekbe" való sora- 
kozás.

Bizony hosszú száz esztendő kell ehez! s 
már most akárhány vágást nyissak is, a leszö
gezett vágási rend csak 230 holddal engedi meg 
évenként az előrehaladást és az én erdőm öreg 
fái, mint már mondtam, korhadásban vannak, s 
bár a fiatalabbakat visszatartják növekvésükben, 
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maguk csak apasztanak. Ez az erdő tehát nem 
nevel, csak romlik.

Egyoldalúságunk annyira kirívó, hogy ebben 
a rendeletileg kormányzott iskolában felnőtt erdő
rendezőink a vegyeskoru erdőket nem helyesen 
becsülik. Rendszerint besorolják 120 és több 
évesnek, sok alnövettel, vagy mellékállabokat 
becsülnek, holott sem az alnövet, sem a mellék- 
állab nem külön alakja az erdőnek, hanem a 
főállabbal együtt alkotják a rendszerint teljes 
zárlatu erdőt.

Érdekes, hogy még a Belházy erdőrendezé
sében is találkozunk a 0 9 zárlatnak teljes zárlattá 
való előléptetésével, azzal az indokolással, hogy 
a praxisban tulajdonkép teljes zárlatu erdő nincs.

A tudomány azonban nem alkuszik. Dehogy 
is nincs! csak éppen mi nem vesszük észre, 
hogy nagyon ritkán járunk egykorú erdőben s 
a nekünk hiányzó zárlatot fiatalabb korfokok 
pótolják ki.

Az általános fatermési táblák bükkszálerdőre 
vonatkozó táblázata szerint például egy négy 
korfoku szálerdőnek — feltételezve, hogy min
den korfokozat egyenlő területet foglal el a 
fatömege és annak az összes fatömeghez való 
aránya a teljes zárlatban a következő :

II. th. III. th.
30 éves 12m3 6°/o, 30 éves= 11 m3 = 6%
60 „ =40 „=18% 60 „ 34 „18%
90 „ 70 „=32% 90 „ =71 „ 32%

120 „ -95 „ -44% 120 „ 85 „ 44%
összes 217 m3 = 100% Összes 191 m3 - 100%

A gyakorlatban általában az a becslési eljárás, 
hogy a kihasználható öreg erdőkben a 8 esetleg 
10 cm.-nél fiatalabb fák fatömege beszámítás alá 
nem esik s ezenkívül még 5—10% a fatömeg
ből mint nem értékesíthető galy és hulladékfa 
leüttetik, úgy, hogy egy ilyen vegyes korfoku er
dőben a megszokott erdőbecslési eljárás a tény
leges fatömegből rendszerint 20%-ot elhanyagol.

Vonjuk le mi is ezt a 20%-ot a legfiatalabb 
korfokból, akkor fenti táblázatból marad:

II. th. III. íh.
60éves - 9m3 = 5% 60éves 8m3= 5%
90 „ - 70 „ -40% 90 „ - 61 „ 40%

120 „ - 95 „ = 55% 120 „ 85 „ 55%
Össz.: 174m3 100% Össz.: 154m3=100%

Ugyebár érdekes, hogy az erdőrendezőségnek 
próbaterek alapján, mint előbb említettem, mintegy 
5144 k. holdon átlagosan talált holdankénti 160 
m3 becslése a fenti táblázat II. és III-ik termő
helyének a közepese.

De ha szétnézünk bükköseinkben, még 
egyebet is észre veszünk, azt ugyanis, hogy a 
táblázatokból kiirt korfokozatok mint átlagos kor
osztályok tényleg pontosan egyenlő arányban 
foglalják el a területet, ha nem is egyenlő el
osztásban, hanem részint így, részint csoportosan, 
mert az élet és halál törvényei a maguk foly
tonosságában rést nem tűrve, nagyobb területeken 
pontosan kiegyenlítik a különbözeteket.

Ha a termőhelyt megvizsgáljuk, annak átla
gosan tényleg a II. és III. th. között kell állnia, 
viszont az is nyilvánvaló, hogy ha az erdőren
dezőség által elhanyagolt fatömegeket, vagyis a 
fiatalos fatömegeit, továbbá az ág és galyfa, vala
mint a még élő, de már korhadásnak indult fák 
tömegét számba vesszük, ezek az egész fa
tömegnek körülbelül 20%-át teszik ki.

Én azt hiszem, ez nem a véletlen találkozása, 
hanem azt igazolja, hogy itten ős-bükköseink 
legtalálóbban a fenti táblázatba felsorolt átlag
korfokokkal jelemezhetők és becsülhetők meg.

Ha fezek a korfokozatok már tényleg meg
vannak, bármiféle más vágásrendet állapítani 
meg, mint amit a jelen állapot önként nyújt, 
szükségtelen áldozatokat kíván.

Vadas például azt mondja erdőművelés taná
ban, hogy az erdőalak megváltoztatása sokkal 
nehezebb feladat, s következményeiben az erdő
gondnokságra nézve sokkal fontosabb, hogysem 
a helyi viszonyokkal esetről-esetre számolni 
ne kellene.

Belházy erdőrendezés tanában már a tarvágás 
és a szálaló üzem közé nemcsak a fokozatos 
felújító vágást, hanem még több más módjait 
is az üzemnek közbe illeszti.

Vadas pedig valóságos apostola a szálaló 
üzemnek! Sok volna az ő figyelemre méltó okos 
szavait idéznem, azonban a következő mondását 
mégis kiírom: „Szálalásra maga a természet 
tanította meg az embert és jogosultságát épugy, 
mint sok előnyét maguk a már csakis kis- 
számban levő őserdők mutatják. Sajátságainál 
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fogva ez az erdőalak van leginkább hivatva 
a termő erő fentartására sőt fokozására és 
még arra is, hogy a legtöbb fanem törzseit 
alak és belső jóság, értékminőség tekintetében 
teljes kifejlődésre juttassa s igy az erdőmivelés 
két legfontosabb vezérelvének teljes mérték
ben megfeleljen.

Vadas a szálaló üzem kis mértékben való 
elterjedésének okát a kihasználás nehézségeiben 
találja. Hát ez igaz ott, ahol csak terület szerint 
tudnak értékesíteni, de egyébként kérdem, nem 
könnyebb kihasználás a legidősebb korfokot egy 
bizonyos területről egy vágással eltávolítani s 
aztán 25 évig oda a használattal vissza nem 
térni, mint 12 vágássorozatban, előkészítő, vető 
és végvágásokkal stb. pepecselni?

Egyébként is mi különbség van a fokozatos 
felújító vágás és a szálaló üzem között.

Ha a Muzsnay könyvét figyelmesen átolvassuk, 
láthatjuk, hogy a külföldi előrehaladott erdő
gazdaságoknál, mint például a badeni Schwarz- 
waldban 40—50 évre terjedő fokozatos kihasz
nálás is folyik s ennek a hosszú időre kitolt 
kihasználásnak a célja az elegyes korú állabok 
nevelése' és végeredményében a szálaló gazdaság 
elérése! A jelenlegi használat tehát már átmenet 
a szálaláshoz.

Persze a német okosabb nálunk!
De ha tőle tanulni akarunk, akkor ne csak 

utánozni kívánjuk amit ő okosan tesz, hanem 
annak a végére is járjunk, hogy mit és miért tesz.

Hogy a külföld fejlett erdőgazdaságaiban a 
sok apró vágással előrehaladó fokozatos felújító 
vágás mind általánosabbá kezd válni és hogy e 
téren gyönyörű dolgokat produkálnak, az a ter
mészetes fejlődés menetében történik így, mert 
hiszen ők már legnagyobbrészt szabályos vágás
sorrendben álló egykorú állabokba vezették be 
ezt a használatot, mint a szálalásra való átté
rés egyik átmenetét, de a cél, melyért a tar- 
vágásos rendről letértek, éppen az elegyes korú 
állabok nevelése és az elegyes korú erdő rájok 
nézve már elég későn felismert előnyei voltak.

Hogy világosabb legyen a dolog, ha például 
eddig tarvágással szabályos rendbe állított 1—120 
éves elegyetlen korú állabokban kívánnék az 
erdőgazdaságnak bizonyos fejlettebb módjára 

áttérni, ha csak esztelen áldozatokat nem akarok 
hozni, nem is állhat más mód rendelkezésemre, 
mint legfeljebb 10—20 évi vágásnak össze
foglalásával kezdeni meg a fokozatos kihaszná
lást. Ellenben ott, ahol az állabokban a korelegy 
már megvan, másféle kihasználást követni, 
mint aminőt az egyes korfokoknak korbani 
különbsége megkíván, megint csak oktalanság 
volna.

Előbb a fatermési táblák adataival igazoltam, 
hogy a mi bükköseink elegyes korú állabai igen 
előnyösen csoportosíthatók négy átlagkorba.

Mi volna hát a legtermészetesebb kihaszná
lási mód, mint egy vágásforduló alatt az egész 
erdőt négyszeri visszatéréssel használni ki.

Hogy számításaimban mennyire konzervatív 
vagyok, ime a tervezett 100 éves vágásforduló 
helyett az alább ismertetett kihasználási mód 
esetén 120 éves’ vágásfordulót vettem számí
tásba.

Véghetlen egyszerű terv szerint járhatok el, 
mert a használatot csak a legidősebb korfokra 
terjesztem ki s = 30 év alatt az egész gazda
sági osztályból az amúgy is veszendőbe indult, 
s különben is az erdő növekvését gátoló 120 
és több éves legidősebb korfokozatot használom 
ki, s a következő 30 év alatt ismét abban a 
sorrendben jönnek kihasználásra a jelenleg 90 
éves, akkor már 120 éves fák és így tovább.

A kihasználásnak ezt a módját szálaló üzem 
helyett sokkal jellemzőbben nevezhetnénk négy- 
vágásos szálerdőnek.

Gazdasági osztályunk kiterjedése 23000 k. 
hold, ezt a területet egyszerűen 30 részre 
osztva az évi kihasználási terület nagysága lesz 
767 k. hold.

Ha a közölt fatermési tábla, illetve becslés 
adatait számba vesszük, látjuk hogy a 120 és 
több éves korfokozat fatömege az erdőrendező
ség által becsült holdankinti 160 m3 fatömeg
nek 55%-át teszi ki. Ebből 5%-ot a döntésnél 
történt sérülések ellensúlyozására leszámítva, 
minden katasztrális holdról 80 m3 fa szedhető 
ki a legidősebb korfokozatból.

Minthogy pedig itt a kihasználás, habár nagyobb 
területekkel, de ugyanolyan sorrendben követ
kezik, mint a tarvágásnál, természetes, hogy 
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szükségtelen az egész gazdasági osztálynak 
egyszerre való feltárása, hanem 30 év lévén az 
egyszeri áthasználás tartama, az úthálózat teljes 
kiépítése is 30 év alatt válik szükségessé, illetve 
10—10 évi időszakokra szóló hálózatnak egy
szerre való kiépítését tervezve, volna a haszná-' 
lat megkezdésekor a tőkeszükséglet, ugyanazon 
adatokkal számítva mint előbb, 25 km. kiépítendő 
útra és felszerelésekre = 750,000 K.

Ez a befektetés 10 évre szólván, 10 év alatt 
törlesztendő, úgy, hogy a következő 10 évi 
időszakra az útépítés már ezen visszafizetett tőké
ből, minden újabb hitel igénybe vétele nélkül foly
tatható. .

Az itt elősorolt adatokat számba véve, 767 
holdon 80 m3-jénel évenként kihasználható ‘hol
danként :

Összesen Értékben
68 m3 tűzifa 52156 m3 - 365092 K,

8 m3 bükkhaszonfa =■ 6136 m3= 61360 K,
4 m3 értékesebb műfa = 3068 m3 = 61360 K,

Összesen kihasználható = 61360 m3 = 487812 K
értékben évenként.

Ezzel szemben kiadás a fent kimutatott 
750000 K 10 év alatti 5 % kamattal amortizációja
mellett az annuitás..................... 97500 K,
61360 m3 faanyag termelése á 180 110440 K,
61360 m3 faanyag közelítése és

leszállítása a vasúti állomásra
vagy a Dunához á 2 K . . . 122720 K,

összes kiadás 320660 K
ezt levonva a-bevételből, maradna tiszta jöve
delem 167152 K, vagyis mutatkozna a kihasz
nált faanyag tőára fejében m3-ként 272 K, kát. 
holdanként pedig 7 28 K haszon.

Egybevetve a számítás eredményeit:
1. Ha több vágássorozatu fokozatos felújító 

vágásmód szerint, de az úthálózat egyszerre 
való teljes kiépítésével használjuk ki erdőnket, 
a nagy tőkebefektetés miatt évi 852 koronát 
kellene az erdőhasználatra ráfizetni.

2. Ha ugyanezen vágásmód szerint, de az 
úthálózatnak csak részbeni kiépítésével tervez
zük a használatot, már évenkint 102720 korona 
bevételünk volna.

3. Végül ha négyvágásos szálerdő-módot al
kalmazunk, a bevétel 167,152 koronára emel

kedik, vagyis a 2-ik esetnek 62 %-ával lenne 
nagyobb.

Az 1. alatti terv tehát bármily ideálisan tet
szetős is, financiális eredménytelensége miatt 
kivihetetlen, miért is az alábbiakban csak a két 
utóbbi tervezet között teszek egy kis összemé
rést, föltéve, hogy a kihasznált faanyag a szá
mításba vett árakon tényleg is értékesíthető és 
a szállítási berendezések költségei az itt előirány
zottnál magasabbra nem rúgnak.

A jövedelem-emelkedés 62 %, ha a jelenlegi 
korfokozatok meghagyására építem fel a kihasz
nálási tervet.

Bár itt konzervatív módon jártam el, mert a 
vágásfordulót 100 évről 120 évre emeltem fel, 
mégis mig amott úthálózattal ellátva erdőnk tel
jesen csak 60 év múlva lenne, itt már 20 év 
múlva kiépülne a teljes hálózat; mig a befek
tetések amortizációja amott 90 évig tartana, itt 
már 30 év alatt megszűnik az annuitás ; végül 
mig amott az erdő növedéke egészében csak 
90 év múlva válhatik folyóva, itt már 30 év 
múlva elérem ezt a kívánatos állapotot.

Hogy a négyvágásos szálerdő-üzem a vegyes
korú ősbükkös kihasználására a pénzügyileg 
előnyös üzemmód volna: az a fentiekből nyil
vánvaló, és hát kezelési és erdőművelési szem
pontból nem felelne meg inkább, mint a sok 
vágássorrendü fokozatos felújítás?

Oh igen, sokkal inkább megfelelne! A kezelés 
feladata azzal, hogy az évi hozamot évenként 
egymásután sorakozó egyetlen vágásterületről 
kell összeszedni kétségtelenül egyszerűbbé vált.

A kihasználandó faanyag kijelölése sem okoz
hat nehézséget, mert egyszerűen a részletes 
becslés által megállapított fatömeget erdőrészle
tenként 4 vastagsági osztályba kell sorozni s 
olyan arányba állítani, amint a fatermési tábla 
szerint a 120, 90, 60 és 30 éves állabok fa
tömegjei egyenlő térelosztás mellett egymással 
állanak, aztán kikeresni a legidősebb vastagsági 
osztály minimális átmérőjét. Ezen átmérőnél 
kisebb átmérővel biró törzsek visszamaradnak, 
a nagyobbak kivágatnak.

Ezen vágásmód erdőművelési szempontból is 
előnyösebb, mert hiszen a természetes felújításra 
30 évi háborítatlan idő van, de nemesebb fa-
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nemek mesterséges megtelepítése is jóval kön
nyebb feladat, mert egyszerűen csak a kiszedett 
törzsek tuskóit kell jól körül ültetni s kész az 
olcsó s- mégis sikeres állab-átalakítás. Itt talaj 
kiszáradástól vagy elemi csapásoktól stb. tartani 
nem kell, mert hiszen állandóan zárt állab fedi 
talajunkat, épp olyan vegyes korfokozatban, mint 
ahogy azt a természet maga is bölcsen elren
dezni szokta.

Még egy előnyt említek fel: — megszűnne a 
legeltetési mellékhasználat— és ha a földmivelés
ügyi kormány és a lakosság is megszokná az 
új rendet, a kincstári erdők nem volnának többé 
az erdei legeltetés minél nagyobb mérvbeni en
gedélyezése iránti ostromnak kitéve.

Azt is idejegyzem végül, hogy ezen vágatási 
mód nem zárja ki a belterjes gazdaságnál szo
kásos szakszerű gyérítéseket sem, sőt az egyes 
korosztályok helyes arányban tartása ezt meg is 
követeli, de 30 évi használat-szünet alatt van 
is elegendő ráérősünk.

Bizonyításaim során immár aligha foroghat 
fent az iránt kétség, hogy bükköseink feltárása 
a központból kiadott direktívák szerint nem fog 
sikerülni, legalább is nem mindenütt fog sikerrel 
járni, ennek legfőbb oka az, hogy az egyöntetű
ségre való törekvés csak emberi alkotásokban 
indokolt, a természet rendjét azonban nem lehet 
egységes elvek szerint kormányozni. Miért is 
úgy hiszem, jobb volna, ha a ministeri központba 
rendelt jeles szakerőink, — ahelyett, hogy nagy 
körültekintéssel és sok tudással, a legújabb 
egységes erdőkihasználási sablon megalkotásán 
fáradoznak — sűrűbben vidékre kirándulva, a 
helyi viszonyok tanulmányozásába mélyednének 
inkább bele s minden erdőre nézve a jelenlegi 
kor és állab-viszonyoknak legmegfelelőbb 
kihasználási módot keresnék meg. Vagy pedig 
bíznák ezt a vidéki erdőrendezőkre, ez esetben 
azonban biztosítsanak több függetlenséget az 
alárendelt tisztviselőknek, hogy azokban az ön
álló elhatározásokhoz és alkotásokhoz feltétlenül 
szükséges önbizalom és önérzet megszülethessen 
és megerősödjön.

(Folytatjuk.)

A Karst kőzete és használhatósága erdei 
építményeknél.

Irta g. Kayser Sándor kir. főerdőmérnök.

A magyar korona országainak karstalakulással bíró 
összes hegyvidéke: a tulajdonképpeni tengermelléki kopár-, 
és a mögötte fekvő erdős Karstra osztható. Mind a két 
rész topografikailag a hegyláncolatok, csúcsok, ormok, 
sziklafalak és egyszersmind a völgyek, töbrök és egyéb 
mélyedések legrendetlenebb váltakozása által van jelle
mezve. Fő alkotó kőzetneme kivétel nélkül a mészkőzet. 
A többi, agyagot nagyobb mennyiségben tartalmazó kő
zetnem, és az itt ott kisebb völgyeket és medencéket 
kitöltő üledékföld oly elenyésző mennyiségben fordul elő, 
hogy számba sem vehető.

Az alkotó mészkőzet, mely patografikailag a jegeces 
üledékkőzetek főcsoportjába tartozik, a tulajdonképpeni 
mészkő és dolomit által van képviselve. Magának a mész
kőnek több faja található. Legnagyobb mennyiségben 
előfordul a tömör és szemcsés mészkő, mig a mésztuff, 
meszes márga és márvány csak többé kevésbbé elvétve 
található.

Ez okból főképpen csak az előbbiek tárgyalásával 
fogunk foglalkozni, beleértve a mészkő általános elneve
zésébe a dolomitot is. Különben is nehéz e mészkőfajok 
közt, különösen külső jelek szerint, építés-technikai szem
pontból éles megkülönböztető határt vonni, főleg a kü
lönféle átmenetek folytán, melyek a szövezetükben és még 
inkább valami jellemző alkatrész nagyobb mennyiségben 
való fellépésében avagy részbeni, sőt teljes hiányában 
nyilvánul.

A karstmészkő főalkatrésze: a jegeces szénsavas mész, 
mely accessorikusan azonban többnyire agyagos vagy 
kovafölddel, bitumennel és különféle vasvegyületekkel, a 
dolomitban pedig még azonfelül szénsavas magnéziával 
van keverve.

A karstmészkő túlnyomó részének jellemző színe, a 
szürkéskéknek legkülönbféle variatiója, világos árnyala
tokban, mely, itt-ott azonban átcsap sötétebb árnyalatba 
is, leginkább a bitumen és szénkeveréke folytán. Kisebb 
mennyiségben látható Serpentin által zöldesre és vas- 
vegyületek által vöröses, sárgára vagy barnára festett 
kőzet is.

Szövezete: leginkább tömör és finom szemcsés, rit
kábban durva vagy földes. E szerint és a keresési alkat
részek folytán váltakozik fajsúlya 1'6 és 3’0 között; 
gyakorlati számításoknál átlagban a 2-5 fog leginkább 
megfelelni. Keménysége, — alapul véve az ismert Mohse- 
féle keménységi skálát, — 3°-tól emelkedik 7°-ig, de ez 
csak ritka kivételes esetekben fordul elő. Tapasztalataim 
szerint a karstmészkő keménysége úgy átlagban 4°.

Legfontosabb a mészkő különféle szilárdságának 
ismerete, melynek értéke fontos, sok esetben nélkülöz- 
hetlen adatokat szolgáltat erdei építmények tervezése 
alkalmival szükséges mindenféle anyagmennyiségi szá
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mításokra, de főképpen az építési szerkezetek statikai 
kiszámításának lehetősége szempontjából. A szilárdsági 
viszonyok megállapítását célzó kísérletek közt első sorban 
az összenyomó, mint legfontosabb szilárdságra vonatkozó 
kísérletek lettek leggyakrabban megejtve; tehát aránylag 
aHegmegbízhatóbb adatok állnak e téren rendelkezésünkre, 
mig a többi, t. i. a hajlító, de különösen a nyíró és húzó 
szilárdságot illetőleg a kísérletek csekélyebb száma folytán 
már sokkal kisebb és így kevésbé megbízható adatanyag 
lett összegyűjtve, főképpen azért, mert a mészkövek egy
általán csak nagy ritkán lesznek ez utóbbi szilárdságukra 
igénybe véve.

Ami első sorban a kőzet ruganyossági számát illeti, 
úgy többek közt Bansehinger különféle nyomási és húzási 
kísérletek alapján meghatározta, hogy a tömör, finom 
szeincsés mészkő (amilyen a Karstban előfordul) ruga
nyossági száma 400 és 560 tonna közt váltakozik cm2- 
kint. Más kísérletek alapján ez a szám sokkal kisebb. 
Ugyanis Wedgold hajlítási kísérletek alapján ugyanazt a 
számot hasonló minőségű mészkőre nézve 170 tonnában 
állapította meg cm2-kint. Ez, amint látjuk, igen tetemes 
ingadozás, amely körülmény a kőzet mineralogikus össze
tételében, vagyis a különféle eccessorikusan közbe kevert 
anyagok mennyiségében leli valószínű magyarázatát. Ha
sonlóan a ruganyossági számhoz, az egyes szilárdságok 
is többé-kevésbé nagyobb határok közt mozognak. így 
a különféle kísérletek a mészkő összenyomó vagy zúzó 
szilárdságát kezdve 500 kg-tól 1500 kg-ig cm2-kint, álla
pították meg. Erdei építményeknél általánosan használt 
tömör, finom szemcsés száraz mészkőnek átlag össze
nyomó V. ZÚZÓ szilárdsága 900 kg., mig a hajlító szi
lárdságának a 70 kg. fog átlagban leginkább megfelelni 
cm2-kint. Ha ennek alapján a megengedhető igénybe 
vételt 15—20-szoros,—aszerint, amint összenyomó vagy 
hajlító szilárdságról van szó, — biztonsággal számítjuk, 
úgy átlag a nyomásra 60 kg., a hajlításra pedig 3'5 kg. 
esik cm2-kinti megengedhető megterheltetés gyanánt. 
Tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a most felsorolt 
adatok a gyakorlatnak leginkább megfelelő átlagértékei, 
a karstmészkövet illetőleg.

Nyíró és húzó szilárdságra nem igen lesz a mésíkő 
erdei építményeknél felhasználva. Ez a szilárdsága külön
ben is oly csekély, hogy nem igen tanácsos, sőt éppen
séggel kerülendő mészkövet oly építési szerkezetben alkal
mazni, amelyben nyírásra vagy húzásra van igénybe véve.

A mészkő alakváltozása a természetes hőnek tetemes 
fokú behatása alatt egyenletes és rendkívül csekély, úgy, 
hogy a felléphető deformatiók szilárdságukra alig vannak 
befolyással. Megfigyeléseim tárgyává tettem, nyári időben 
a nap perzselő hevének kitett karstmészkövekből alkotott 
erdei építményeket (boltozott utátereszeket), de nem volt 
megállapítható bármiféle hőokozta legcsekélyebb lazulásuk 
vagy hordképességük bizonyos csökkenése, az ilyenkor 
mindenesetre fellépő belső nyomó és húzó feszültségek 
következtében.

Ami a mészkő vizfelszívó képességét illeti, úgy az 
0,1%-tól váltakozhatik 1,5%-ig, de felmehet 2,4%-ig 
is. Azon kísérletek alapján, amelyeket én a tömör, finom 
szemcsés karstmészkővel végeztem, sikerült ennek viz- 
felszívó képességét átlagban 0,4%-ban megállapítani.

Újabb kísérletek megállapították továbbá azon körül
ményt, hogy az építőkövek nyomó-szilárdságuk aránylag 
tetemesen alábbszáll, ha vízzel van telítve. így a német
országi Charlottenburgban lévő mechanika-technikai kí
sérleti intézet kísérletei a mészkőre igen kedvezőtlen 
eredményt mutattak. Ugyanis a légszáraz mészkő, melynek 
átlag nyomó szilárdsága cm2-kint 1000 kg.-ban lett meg
állapítva, képes volt 2,44% vizet magába szívni. Ily 
vízzel telített állapotban a kőzet nevezett szilárdsága alább 
szállott 803 kg.-ra cm2-kint, vagyis 197 kg.-mal csekélyebb 
lett, mely 19,7°/o nyi veszteségnek felel meg. A nyomó 
szilárdságnak ezen kísérletek által kimutatott, jelentékeny
nek mondható alábbszállásának valószínű oka abban 
rejlik, hogy a kísérleteknek alávetett mészkő ásványi 
anyagainak egyrésze a felszívott viz által nemcsak me
chanikailag, hanem vegyileg is lett némileg átváltoztatva, 
amennyiben a tömecsek összefüggése lazítva lett.

Jóllehet a most említett kísérletek adatainak nagysága 
semmi esetre sem felelhet meg a nagy átlagnak, már 
csak azért sem, mert más e téren megejtett tudományos 
kísérletek mind kisebb adatokat szolgáltattak, mégis taná
csos a mészkő vizfelszívó képességének fokát alkalmazása 
előtt meghatározni, annál is inkább, mert a követendő, 
technikai célokra kielégítő pulratolási eljárással gyorsan 
célt érünk és kivitele nem ütközik nehézségekbe. Ugyanis 
az alkalmazásba veendő kövekből kiválasztunk egynéhány 
több kg.-nyi súlyú darabot, kiszárítjuk azokat addig, 
amig 50° C.-nál már nem mutatnak súlyapadást. Most 
pedig 15—20° C-nyi langyos vízben lesznek áztatva, 
eleinte csak félig, hogy a víz a likacsokban a kapilaris 
erő következtében felszállva, a levegőt azokból fokozato
san, de biztosan kiszorítsa. Ha aztán 6 órai időközökben 
eszközölt pontos mérés mellett súlyuk már nem növek
szik, a súlygyarapodás meghatározandó, —■ leginkább a 
szárazsúly százalékaiban, — miáltal pontosan kapjuk a 
vízfelszívó képesség mértékét.

A vízfelszívó képesség mértékéből egyszersmind helye
sen a kőzet likacsosságának nagyságára következtethe
tünk, mely utóbbitól -tudvalevőleg a kőzet relativ faj
súlya (térsúlya) függ. A kőzet relativ fajsúlyának viszonya, 
annak absolut (por alakjában meghatározott) fajsúlyához 
pedig a helyes mértéket szolgáltatja a tömörségét ille
tőleg, azaz

ahol „S“ a kőzet tömörségét, „y“ a relativ, „s“ pedig az 
absolut fajsúlyát jelenti. Ezen igen egyszerű képlet segít
ségével tehát nem nehéz meghatározni a kőzet tömör
ségét, mely tartósságával mindég egyenes arányban áll 
és e tekintetben minden esetre igen értékes követkéz
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tetőseket enged vonni. Meg van továbbá állapítva, hogy 
a kőzet vízfelszívó képessége szoros összefüggésben van 
úgynevezett törési nedvességével, vagyis a kőzet likacsai
ban lévő azon természetes víztartalmával, mellyel elő
fordulási helyén a bányában, törése alkalmával bír, és 
melyet rendesen igen lassan veszít el. Minthogy éppen 
a mészkövek tetemes törési nedvességgel bírnak, mely
nek következtében szilárdságuk, különösen pedig hord- 
képességük jóval kisebb mint száraz állapotban, úgy 
nem mulasztandó el soha a köveket alkalmazásuk előtt 
lehetőleg teljesen kiszárítani, annál is inkább, mert a 
tapasztalat mutatta, hogy a kiszárítás 'elmulasztása ese
tében nemcsak szilárdságuk, hanem tartósságuk is jóval 
alább száll. E tekintetben legjobb és legcélszerűbb a 
köveket nyári időben száraz helyen a napon, más év
szakban pedig fedett térségben szükség szerint hosszabb 
időn át szárítani és egyúttal azokat lehetőleg átrakásolni. 
Megjegyzendő azonban, hogy célszerű a kövek esetleges 
szükséges megfaragását ezen szárítás előtt1 eszközöltetni, 
mert a törésned'vességgel bíró mészkő igen könnyen és 
szépen megfaragható, mig teljesen száraz állapotban meg- 
faraghatása merevsége folytán aránytalanul nehezebb- és 
költségesebb.

Az imént említettük, hogy a kőzet tömörsége egyenes 
arányban áll annak tartósságával, vagyis minél tömö
rebb a kőzet, annál tartósabb. A gyakorlatban tehát építés
technikai szempontból igen fontos, hogy a kőzet tömör
ségi fokát már külső jelek után is többé-kevésbé biz
tosan megállapíthassuk. Tapasztalataim alapján tömörnek 
akkor mondható a karstmészkő ha: 1. a kalapáccsal 
való szétzúzásnak meglehetősen ellenáll és keménység! 
foka meghaladja a 3°-ot; 2. a törési felület élesélünek 
mutatkozik; 3. a törési felületen az egyes ásványelemek 
nagyítóüveg nélkül fel nem ismerhetők már, hanem 
egy egyenletesnek mutatkozó tömeget képeznek. Ha ezen
felül az alkotó kőzetelemek közel egyenlő nagyságúak 
és minden irányban egyenletesen vannak kiképezve, akkor 
az egyszersmind finom szemcsésnek is nevezhető. Mel
lesleg megemlíthető, hogy a tömör és finom szemcsésü 
mészkő már kisebb hőfok behatása mellett is jó meleg
vezető.

A Karstban előforduló mészkő legnagyobb része nem
csak tömörségénél és finom szemcsés voltánál fogva, 
hanem bebizonyult fagyállósága következtében is igen 
jól és előnnyel használható mindenféle erdei építmények 
kivitelénél. Miután a fagyállóság tudvalevőleg a tartósság 
egyik, főfeltétele, ennélfogva nagyon fontos annak isme
rete a kőzet felhasználása előtt.

Erdei építményeknél felhasználandó mészkövek fagy
állósága kielégítő mértékben, igen praktikusan olyképpen 
állapítható meg, , hogy közelebbről összehasonlítóan meg
vizsgáljuk a kőzet oly példányait, melyek huzamosabb 
időn át, körülbelül egy évig a szabadban az időjárás 
minden viszontagságának ki voltak téve. Ezeken aztán 
(legjobb nagyító üveg segítségével) fogjuk megállapítani, 

hogy milyen elváltozásokat szenvedtek, t. i. mennyire 
repedeztek és hasadoztak meg, vagy, hogy egyáltalában 
mennyire mállottak el. Minél csekélyebb az észrevehető, 
megállapítható elváltozás, vagyis elmálási fok, annál 
nagyobb a fagyállóságuk. Ez alkalommal nem mulaszt
hatom el megjegyezni, hogy a több építészeti tankönyv
ben és hasonló művekben említett Glaubersóval való 
kísérletek a fagyállóság megállapítását illetőleg, teljesen 
megbízhatatlanoknak bizonyultak, mert ezen só megfagyás 
alkalmával összehúzódik, tehát nem mutat semmiféle 
szétvető vagy robbanó képességet.

A meghatározott fagyállóság foka mutatja egyszer
smind, hogy mennyire mentes a kőzet oly ártalmas ke
verék-alkatrészektől, mely annak igen finom rétegekben 
való hámlását előidézik. Ez a mészköveknél különösen 
akkor észlelhető, ha vasvegyületekkel vannak keverve, 
amikor a felületükön egy vasoxydhydratból álló finom 
réteg képződhetik, mely az eső által lemosva, állandóan 
újból képződik és idővel a felület lehámlását eredményezi.

Amily előnnyel használható a tömör, finom szemcsésü 
karstmészkő eddig felsorolt tulajdonságainál fogva minden
féle erdei építményeknél szárazon, és oldhatatiansága 
következtében* viz alatt is, épp oly kevésbé találhat 
alkalmazást ott, ahol tűzzel vagy nitrogén tartalmú, illetve 
avval rokonanyagokkal jön állandó érintkezésbe. Ugyanis 
tűzben kiég, miközben visszamarad a kalciumoxid ég- 
vényes állapotban. E tekintetben kivételt tesz a mész- 

' tuff azon faja, mely jelentékenyebb mennyiségű agyag- 
föld-keveréket tartalmaz, és mely mészfaj ezen keverék 
következtében tűzállónak mutatkozik.

Ha továbbá, a mint említettük, a mészkő nitrogén
tartalmú anyagok hatásának ki van téve, úgy mész- 
salétrom képződik a felületén vagy a borító vakolaton. 
Ez a hygroseopikus könnyen elfolyó só erősen nedvesíti 
éh feloldja a mészkövet, illetve az abból alkotott falaza
tot, azáltal előidézvén annak fokozatos elpusztulását.

Ehhez hasonló tüneteket tapasztaltam akkor is, midőn 
a mészkövekből alkotott falazat állandóan vegetabilikus 
földdel volt érintkezésben, különösen pedig, ha az a föld 
még azon felül animalikus maradványokkal is volt meg
fertőzve. Ilyenkor a kivirágzó különféle nem káros hatású 
sófélék mellett chlorcalcium is képződik. Kétségtelenül 
főképpen ennek behatása alatt képződik a kő felületén 
és bevonja azt egy piszkos, pépes, nyirkos burkolat, 
melynek hatása alatt a kövek megpuhulnak, szétmállnak 
és elpusztulnak. Valószínű különben az is, hogy a vege
tabilikus földben képződő úgynevezett humussav már is 
vegyileg oldó hatással van a kőzet némely keverési alkat
részeire és így ezen az úton is elő lesz idézve a elmú
lás, illetve a mészkövekből alkotott építmény pusz
tulása.

Ezen pusztulásnak, ha még nem nagyobb fokú, úgy 
lehet legalaposabban gátat vetni, hogy ha meleg, száraz 
időben a megtámadott felületet jól levakarjuk, a fal
hézagokat Jól, 1—2 cm. mélységre kikaparjuk és a ki
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szárítás után forró kátránnyal vagy aszfalttal bekenjük 
és vastag cement-vakolattal bevonjuk.

Említettük; hogy a tömör karstmészkő kiváló tulajdon
ságánál fogva mindenféle, a viz-, hid-, út- és vasútépítés 
közébe eső erdei építményeknél találhat alkalmazást.

Ezen különféle építményeknél első sorban mint építőkő 
lesz felhasználva, mely alakjára nézve .lehet terméskő, 
faragott kő és kölemez vagy táblás kő.

Ha mint termés vagy faragott kő talál alkalmazást, 
úgy fődolog, hogy nemcsak a kőkötés általános szabá
lyai, hanem mindazon különleges szabályok is pontosan 
betartandók, melyek a termés-, illetve faragott kőfalaza
tok építésénél mérvadók és melyek a kövek nagyságáról, 
elhelyezéséről, oldallapjaikról, fekvésükről, továbbá a 
kötő-, futó- és fércelő-kövekről és végre a habarcsról 
szólanak.

Megjegyzendőnek tartom, hogy a még nem rég ál
talánosan elterjedt azon nézetet, mintha a faragott 
kőből épített hidboltozatok minden tekintetben szilárdab
bak volnának a terméskőből alkotottaknál, az újabban 
tett kísérletek teljesen halomra döntötték. Ezen kísérletek 
kétségkívül kimutatták, hogy a terméskő-falazat (beton 
stb.), mely szigorúan a most említett szabályok betartá
sával, különösen a habarcsot illetőleg, lett felépítve, 
aránytalanul olcsóbb és legalább oly is tartós és szilárd, 
mint a faragott-kő boltozat. Ez okból mostanában rend
kívüli nagy súlyt helyeznek a megfelelő kitűnő minőségű 
habarcs alkalmazására.

A karstterméskövek cementhabarccsal kitünően köt
nek és ha beépítésüknél az illető szabályokat- betartjuk, 
rendkívül erős, tartós falazatokat és boltozatokat nyerünk. 
Az e téren tett kísérletek kimutatták, hogy e fajta fala
zatoknál a ruganyossági szám (törésbeli szilárdság) 50 
és 60 tonna közt váltakozik cm2-kint és a cementhabarcs 
adhaesios ellenállása kerek 9 kg. cm2-kint a mutatkozó 
első hasadás vagy repedés képződésekor, mely adatok 
nagyságukkal az előbb mondottakat fényesen igazolják.

Kőlemezek vagy táblás kövek, — melyeket leginkább 
kőhasítás útján nyerünk különösen réteges vagy darabos 
összetételű kőzetből, — átlag 60 cm. szélességben találnak 
alkalmazást a különféle- kisebb útátereszek befödésére.

A meszes kövek általánosságban mint kevésbé jó 
útépítőanyag ismeretesek. Ez azonban a tömör, finom 
szemcsés karstmészkőre, különösen mely kvarchomokkal 
van keverve, nem áll. Tapasztalataim alapján mond
hatom, hogy mint kavicsanyag, keménysége és tömör
sége folytán, a kocsikerekek által való szétzúzást- és 
szétmorzsolásnak jól ellentáll, tehát az ebből származó 
anyagkopás aránylag kis mértékűnek mondható. Csekély 
vizfelszívó képessége és fagyállósága folytán a légköri 
behatásoknak is eredményesen ellentáll, amelyek tehát 
csak kevéssé képesek anyagi összefüggését csökkenteni. 
Ennek a körülménynek következtében az imént említett 
mechanikai hatás folytán előálló anyagösszezúzási és 
szétmorzsolási folyamat jelentékenyen meg van nehezítve, 

illetve lasítva és így meggátolva egyszersmind a nagyobb 
por-, illetve sárképződés is. A most elmondottak alapján 
nem szenved kétséget, hogy a karstmészkőből termelt 
tiszta, kellő nagyságú kövecsekből álló kavicsanyag, fel
téve, hogy az illető nem túlságosan meredek út alapkő
rétege kellő nagyságú kövekből gondosan van elkészítve: 
minden tekintetben teljesen megfelelőnek mondható.

Ami az útfentartáshoz szükséges kavics mennyiségét 
illeti, úgy az — eltekintve a fentartás módjától — függ :

az út forgalmával beálló kopásától,
az út esésétől és szélességétől és főképpen
a fedőanyag tartósságától.
Hogyha tehát a kopás nagyságát több éven át gondo

san az úgynevezett kopási keresztszelvények felvétele 
segítségével megállapítjuk oly' úton, amelyen előzőleg 
a kavicságy kellő számú helyen felvágatott és vastagsága 
megméretett, úgy ezen adatok alapján nem lesz nehéz 
a szükségelt évi kavicsmennyiség nagyságát meghatározni.

Ebbéli tapasztalati adataim, amelyeket sajnos, aránylag 
rövid időn át, csak egy pár évig volt alkalmam gyűjteni, 
a következők:

A karsti erdei út, mely megfigyeléseim tárgyát képezte, 
4 m. széles és 7 % maximalis esésű volt, közepes 
forgalommal, azaz átlag naponta 40 kétfogatu szekérrel. 
Ennek az útnak jókarban tartására általános terítés 
mellett évenkint minden kilométer hosszra átlag kerek 
15 m3 mészkőkavics szükségeltetett. Ezen adat is a 
kavics minőségéről való állításomnak helyessége mel
lett szól.

A szükséges kavicsmennyiség meghatározási módját 
illetőleg igen számos kísérlet folyik mostanság is. Egyik 
érdekes módija az úgynevezett „anyagértékszám“ segít
ségével való meghatározás, mely az anyagtulajdonságok 
megítélése céljából igen fontos.

Ugyanis a kőzet zúzószilárdságának számértékének 
viszonya annak kopási számértékéhez adja az említett 
anyagértékszámát, vagyis:

ahol / az anyagértékszám m és n pedig a szilárdsági, 
illetve kopási szám. Ha a dolerit, mint a legjobb kavics
anyagot szolgáltató kőzet úgy zúzó szilárdságát, mint 
kopási értékét egynek vesszük, ekkor értékszáma y = 1. 
A mészkő illető értékeinek behelyettesítése után pedig 
találni fogjuk, hogy értékszáma = 0’6. Ennek és a 
dolerittel szerzett tapasztalati adatok alapján kiszámítható 
aztán az útfentartáshoz szükséges kavicsmennyiség.

Hasonlóan meghatározható az anyag-értékszám a 
V m. n értékéből vagyis

/ = V m. n
ahol m és n előbbi jelentésükkel bírnak. Ez esetben is 
a dolerit anyagértékszáma 1-nek vétetik. Ha m és «-nek 
különféle értékeit a mészkőre nézve behelyettesítjük, 
akkor ennek értékszáma a 2'77 és 412 értékek közt 
mozog, vagyis átlagban
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y 3'44 
vagyis a mészkőből termelt kavicsanyagból átlag 3’44-szer 
nagyobb mennyiségre van szükségünk a doleritnél, más
különben egyenlő viszonyok közt.

Végre a karstmészkő-kavics igen jól bevált erdei vas
utak aláágyazási anyagául. Az e téren tett tapasztalatok 
bizonyítják, ha a nevezett kavicsnak összenyomó szilárd
sága, nemkülönben tartóssága és vizlevezetőképessége 
teljesen kielégítő.

Minél egyenletesebbek a kavics egyes szemei, annál 
tömöttebb és biztosabb a vágány íekvése, minélfogva 
helyét az üzem alatt állandóan nyugodtan fogja meg
tarthatni. Legcélszerűbbnek mutatkoztak az élesélü, kocka
alakú, 5—6 cm. átmérőjű kavicsszemek, mely esetben 
az összes nyomás az ágyazáson belül egyenletesen fog 
eloszolni a földtöltés koronájára, a vágány minimális 
süppedése mellett. Ellenkező esetben, ha t. i. a kavics
szemek méretei még nagyjából sem lesznek betartva, a 
tapasztalat kétségtelenül mutatta, hogy a vágány mozgó, 
ingó, szóval nyugtalan fekvése kikerülhetetlen.

A kavicsanyag jó minősége folytán az ágyazás vastag
sága is minimális lehet, jólehet ez nemcsak a minőség
től, hanem még számos egyéb tényezőtől függ, melyek 
ha nem mondhatók kedvezőtleneknek, lemehetünk a 20 
cm. minimális vastagsága. Ennél kisebb vastagságot 
nem igen tanácsos használni, ha azt kívánjuk, hogy a 
kavicságy fontos rendeltetésénék egyáltalában megfeleljen. 
**4^****** **AA***±****«*^tó±|*:**  * ****

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos.

B) A Dr. Schell-féle universálfototeodolit.

Ezen műszer, melynek sémáját a 13. kép mutatja, az 
előbbiekben leirt fototeodolittól csak annyiban tér el, 
hogy a műszer az objektiv középpontján átmenő T víz
szintes tengely körül forgatható és ezen mozgása köz
ben az S fogasrúd segítségével alátámasztható. Az op
tikai tengely hajlását a vízszinteshez, az M magassági 
körön olvashatjuk le. 0° nóniusállás mellett a tengely 
vízszintes fekvésű.

Ezen műszer célja túlmélyen vagy túlmagasan fekvő 
pontok bemérhetése és így inkább astronómiai célokra 
való, semmint terepfelvételekre. Mellőzve részletes le
írását, itt csak utalok Eders „Handbuch der Photographie“ 
I. kötetének „Der Phototheodolith von Professor dr. 
Schell“ című fejezetére.

C) A fotobusszola.

Az újabb műszertipusok második csoportjába tartozik 
szerzőnek erdészeti célokra készített fotobusszolája, mely
nek távcsöve merőleges az optikai tengelyre, illetve pár
huzamos a képsíkkal, abból a célból, hogy műszerünk
kel stereoszkopikus rendszálmérésre alkalmas felvétele
ket készíthessünk. Ezen konstruálás alatt álló műszer

használhatósága kevés számú kísérleteimből még be 
nem igazolódott, miért is leírását ezen általános jellegű

D) A Pulfrich-féle stereofototeodolit.
A Pulfrich-féle instrumentarium két nagyságban és 

pedig 9X12 % és 13X18 % méretben készül. A 
műszer Tesszar, illetve Protar lencsekombinációval van 
felszerelve, a képállandó értéke 9X12 %>-es műszer
nél 127 a 13X18 %.,-nél pedig 180
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A legújabb típusú műszer izometrikus sémáját a. 
14. kép mutatja.

A műszer távcsöve az optikai tengellyel állandóan 
90°-ot zár be.

A műszer három szintezőcsavaron nyugvó alépítmé
nyének gyors beszintezése egy dobozlibella segélyével 
történik. Az alépítményt S szorítócsavarral erősítjük a 
műszerállványhoz. A limbuskör (V) kettős beosztással 
bir, a külső beosztásról, az II indexek segítségével az 
egész fokokat határozzuk meg, mig a belső beosztás a 
becslőmikroszkopokkal (m) való leolvasás céljaira szolgál. 
Ezen mikroskop om okulárja 90°-ban meg van törve, a 
kényelmesebb leolvashatás szempontjából, a fölötte el
helyezett r reflektor pedig a fény beterelésére szolgál. 
R és M szögszorzó rögzítő, illetve mikrométer csavarok.

A fényképező kamara könnyű fémkomposicióból készült. 
Elől az objektiv szánkó és az objektiv foglalnak helyet, 
hátul pedig az irányzókeret van a készülékre felerősítve. 
Az irányzójegyek a kereten lyukak által vannak adva. 
A felső lyukkasztott jegy megvilágítására a t tükör szol
gál, mely a Q quadráns segítségével a változó objektív
állásnak megfelelően lesz beállítva.

T tangenscsavar a távolságmérő céljaira való és le
olvasása az ot lencsével történik.

A fényérzékeny lemezek a k kasettában foglalnak 
helyet, az irányzókerethez való szorításukra szolgál az e 
emeltyű, melynek nyomását a belül elhelyezett rúgók 
egyenlítik ki. A készülék 20 lemezre van berendezve, a 
lemezek számlálására az n lemezszámláló korong szolgál. 
A hasznosítható terep megállapítása az i irányzékok se
gítségével történik.

Az objektivszánkó normálállása a O'oo ponton
van. A szánkó + 30”^-nyire eltolható és bármely tetsző
leges állásában az ex külpontos emeltyű rögzíti. Az ob
jektivszánkó mögött van az L csőlibella elhelyezve.

A távcsőre szerelt tájékozó kompass (C) felemlítése 
után, áttérhetünk a távcső szerkezetének ismertetésére. 
A távcső vázlatos hosszmetszetét a vízszintessel, a 15. kép 
mutatja. Ok az okulár-, Ob az objektivlencse, F a pen
tagonál prizma, amely a távcső irányzótengelyét 90°-nyira 
töri meg. l a távcső szálkeresztje, cs pedig a képéles

ség beállítására szolgáló csavar, mely egy fogaskerék 
és fogasrúd segélyével az objektiv csövet mozdítja el a 
kívánt irányban.

Végül meg kell említenem az Mg magassági kört, Ni 
és N2 leolvasó készülékével.

A műszer úgy van elkészítve, hogy rektifikálásra nem 
szorul.

A műszerhez a már ismertetett távolságmérő rúdon 
kívül, három állvány és két irányzócsap tartozik.

V. Fotogrammétriai külső munkálatok.
Műszereinkkel, melyeket a szükséghez képest meg

vizsgáltunk és kiigazítottunk, megkezdhetjük mezei mé
rési munkánkat, a terepfelvételt.

Mielőtt azonban ezen munkánkhoz fognánk, előze
tes terepbejárás által, első sorban arról kell meggyőződést 
szereznünk, vájjon adott körülményeink megengedik-e a 
fotogrammétria gazdaságos alkalmazását, és ha igen, a 
fotogrammétrikus mérésmódok melyike az, amelyet a 
legelőnyösebben használhatunk.

Továbbá az álláspontok helyes megválasztása által, 
a hasznosítható mezőnek lehető maximális nagyságát 
kell elérnünk, hogy mennél kevesebb felvétellel, minél 
nagyobb területet mérhessünk be. Nehogy az álláspontok 
keresése céljából készülékünket a sokszor igen nehéz 
terepen ide-oda kelljen cipelni, a hasznosítható mező 
megállapítására az ú. n. képkeresőket alkalmazzuk. Ezek
nél a képnagyság és képállandó számbeli aránya ugyanaz, 
mint a használt műszernél és egy talplemezből, kép
keretből és az objektivnyílást tartalmazó objektivlemezből 
állanak (16. kép). Oly készülékeknél, ahol az objektiv 

fel-le mozgatható, a kép
kereső is el van látva 
eltolható és léptékkel 
felszerelt objektivnyílás- 
sal. A lépték a többi 
méret arányában van 
kisebbítve. A képkereső 
4 műszer méreteiben 
is készülhet. A kép
kereső lemezei egy
másra zárhatók, köny- 

nyebb hordozhatás céljából. A készülék használat köz
ben állványra erősíthető.

Sikerült tipusu képkereső a Truck Zsigmond-féle „ikono- 
méter“. Magyar nyelvű leírása Szabó: „A stereofoto- 
grammétria gyakorlata és segítő eszközei“ című munká
jában található.

A képkeresővel azután bejárjuk a terepet és meg
jelöljük azon pontpárokat, melyekből ugyanazon terület
részek, lehetőleg nagy terjedelemben bemérhetők. Ezen 
pontpárok közül kiválasztjuk azután az alkalmasabbakat 
alapvonal végpontokul, lehetőleg olyanformán, hogy két- 
két alapvonalnak egy közös pontja legyen, ami a két
szeri műszerfelállást teszi elkerülhetővé. Az alapvonal 

16. kép.
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hossza a terepviszonyoktól, de főleg mérésünk meg
kívánt pontosságától függ. Hogy az alapvonal hossza és 
mérésünk pontossága között milyen az összefüggés, azt 
az olvasó „A fotogrammétrikus mérés pontossága" című 
fejezetünkben találhatja.

Az alapvonalakat láncszerűen, hálószerűén vagy ami 
ritkább, panorámaszerüen kapcsolhatjuk egymásba.

Az alapvonalak bemérése és fix pontokhoz való kap
csolása vagy külön műszerrel, vagy pedig a fotogram
métrikus műszerünkön alkalmazott mérőberendezés segé
lyével történhetik. Az utóbbi esetben az alapvonalak be
mérését a felvétellel egyidejűén végezzük.

Az alapvonal térbeli helyének megállapítása után 
következik a terepfelvétel, mely a tulajdonképeni fény
képfelvételből, továbbá a műszer optikai tengelye és az 
alapvonal által bezárt szög meghatározásából áll.

Ha műszerünk szögmérésre berendezve nincs, akkor 
már az előző mérés feladata a hasznosítható mezőben 
irányzópontokat felvenni és szembetűnő módon megjelölni. 

(Folytatjuk.)
Art

Nehány adat az erdők házi kezeléséhez.
Közli: Tornay Gyula fkpt. erdőmester.

Úgy kezelési, mint kereskedelmi szempontokból bírálva, 
az erdővágás kihasználásának rentabilitása terén első
rendű tényezőként mindenkor a termelt anyag gyors ki
szállítása szerepel; ennek révén csökken a védelmi költ
séghányad és annak közvetítésével gyorsíthatjuk az üzlet 
lebonyolítását, mellyel a pénzügyi előnyöket kiaknázhatjuk.

Ama elvitázhatlan tényezővel szemben, hogy a nyers 
anyag nagyobb fajsúlya a szállítást drágítja, — a nyers 
anyag tetszetősebb, repedés-mentes mivolta, a szállítási 
költségtöbbletet mindenkor fedezi; sőt jóval felülmúlja 
azon értékhányadot, mely selejtezés címen a szállítás és 
anyagveszteség terhére esik.

A tengelyen való fuvarköltség hányada a vidék fuvar
viszonyaitól függ, mire nézve mérvadó az átlagos napi 
kereset egysége; ehez képest az egyes választékok szállí
tási költséghányada is változást szenved, aszerint, hogy 
drágább vagy olcsóbb egyik-másik vidék fuvar-keresete. 
Borsod, Gömör és Heves vármegyékben a fuvaros napi 
keresete 6—16 korona között ingadozik s átlagosan 10 
koronára vehető. Ha már mostan erdőterményeink kü
lönböző választékainak fuvarköltség-egységeit meg kell 
állapítanunk, tudnunk kell első sorban az egyes válasz
tékok súly-adatait és mérlegelnünk kell azon hordképes- 
séget, melylyel a kocsiterhelésnél a kedvező, vagy ked
vezőtlenebb terepviszonyok között, illetve a közlekedési 
útvonalakon számot kell vetnünk.

Fentiek illusztrálására szolgáljon alábbiakban foglalt, 
választékok szerint megkülönböztetett s gyakorlati adatok 
révén összeállított — frissen vágott nyers tölgyfa
anyagra vonatkozó táblás kimutatás, melyben a vá
laszték tér-, köb- és súlyméretei foglaltatnak, mely fel

tünteti továbbá, hogy az egyes választékokból hány da
rabbal terhelhető egy fuvarszekér-rakomány, mennyivel 
egy normál (tiz tonnás) vasúti kocsirakomány és meny
nyibe kerül a tengelyen való fuvarköltség, naponként 7 
K napi fuvarkereset esetén, napi egyszeri fordulattal:

A választék
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2-0—,2/ia 029 30 30 350 241
20-«/,» 051 52 17, 205 50

Oszlop . . . 25— 056 64 14 164 50
4-O-2"/9o 160 163 5 64 140
4-5-2»/!o 180 184 5 57 140’
5 0-2,i/20 200 204 4 51 176
1-5 -”/18 049 50 18 200 34
2-0— 065 66 15 160 48

Faragott fa . < 3 0-18/jr
3-0 - 2o/ao

097
120

99
122

9
7

106
82

4-0-2»/2„ 160 164 5 64 140
6-0—”/2l) 240 245 3 42 230

í 2-0-20 031 32 28 328 25
Hasítvány. . j 3-0—24 068 69 11 166 64

40—24 090 92 9 114 78
Palló . . . . | 20—2í/i„ 050 51 18 200 40

2-5- 2»/10 062 62 14 170 50
Rudfa............. 4-0-22 053 54 16 190 44
Kocsirúd. . . . — 053 54 16 190 44
Kútágas .... — 200 204 3 51 250
Szántalp .... — 113 116 7 90 1M
Tengely .... — 064 65 14 161 50
Henger .... 2 0-45 318 327 3 32 250
Rudszárny. . . — 126 129 7 80 100
Rudfej............. — 027 28 32 375 22
Kerékagy ... — 057 58 16 180 44
Keréktalp . . . — 022 14 70 750 10 bükkfából
Kerék-küHő , . — 009 9 100 1160 7
Lőcs................ 021 21 43 244 16
Szőlőkaró . . . 002 2 350 2
Rovaték v. bordafa 004 2-5 350 4000 2
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A Baranya-Somogy-Tolnavármegyei Erdészeti 
és Vadászati Egyesület ez évi rendes közgyűlését 
nagyobbszabásu tanulmányúttal kapcsolatosan julius hó 
3-án, a somogymegyei Gyöngyös-pusztán tartotta meg. 
A nagyszámban megjelent erdészek és vadászok már 
2-án este jöttek össze Kaposváron a Turul-szálló éttermé
ben, ahol közös vacsora volt.

Vacsora után jó sokáig együtt maradt a társaság, majd 
pihenni tértek. Másnap hajnalban, 4 óra 50 perckor 
vonatra ültek a közgyűlésre menők, hogy eljussanak 
gróf Festetich Kálmán birtokára, Gyöngyös-pusztára.

Megérkezésükkor szívélyes fogadtatásban részesítette a 
gyűlésre érkezőket a gyöngyös-pusztai uradalom tiszti
kara, majd a grófi parkba vonult a 31 tagú társaság, 
ahol megreggeliztek.

Reggeli után kocsikra ültek és bejárták az uradalom
hoz tartozó kitűnő karban levő, nagy kiterjedésű erdősé
geket. Igen élvezetes és tanulságos volt ezeket az erdő
ségeket megszemlélni. Ezek a mintául beállítható módon 
kezelt erdők a legnagyobb fokban fölkeltették a jelen
volt erdészek és vadászok érdeklődését, főként abból a 
szempontból, hogy az azokban tenyésztett nagyszámú 
dámvad, szarvas, őz és fácán, továbbá a néhány év óta 
feltűnő módon elszaporodott üregi nyúl megmérhetetlen 
kártételei mellett, különösen az erdők fiatalosainak álla
pota kifogástalanul jó.

Ezt az állapotot aként érte el a gyöngyös-pusztai gróf 
Festetich uradalom, hogy bámulatos nagy türelemmel 
és kitartással, szorgalommal és költséggel minden újonnan 
beültetett erdőterületet sodronyhálóval vettek körül, amely 
dróthálót az üregi nyulak ásásai ellen 30 centiméternyire 
a földbe is beeresztettek, sőt számos helyen egyes fákat 
is tüskés-drót kerítéssel vettek körül, a vad kártékony 
rágásai ellen.

Gyöngyös-pusztán tudvalevőleg az üregi ny.ulat külön
leges szénkénegező eljárással pusztítják is. Ezt az eljárást 
a gyűlésen résztvevőknek az egyik erdő alkalmas helyén 
be is mutatták.

A kirándulás- és rövid tanulmányúiról visszatérve, 
megtartották a közgyűlést. A közgyűlésen Páncél Ottó 
pécsi kir. erdőfelügyelő elnökölt. Delegátusokat küldöttek 
a m. kir. földmivelésügyi ministerium, az Orsz. Erdészeti 
Egyesület, a Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti 
Egyesülete, a szepesvidéki és temesvidéki erdészeti 
egyesületek.

A napirend letárgyalása után a tisztikar a következő
leg választatott meg: elnök gróf Széchenyi Bertalan, 
első alelnök Páncél Ottó, második alelnök Márffy Emil 
főrendiházi tag. A választmány a régi maradt.

Az indítványok során Hegyessy János, a jovialitásáról 
általánosan ismert szigetvári főszolgabíró terjesztette elő 
indítványát, mely általános helyesléssel találkozott. Az 
indítványozó oda konkludált, hogy a három vármegye 
nagyobb erdő- és vadászterületbirtokosaihoz felhívás 
intéztessék oly irányban, hogy erdészeti és vadászati 
személyzetüket az orvvadászok gyakoribbá és veszélye
sebbé váló támadásai ellensúlyozásaképpen baleset ellen 
biztosítsák.

Ezenkívül a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 
Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének a 
vadászati törvény revisiójára vonatkozó átiratát magáévá 
teszi, s bár a felszínre hozott indítvánnyal már foglal
kozott és állást foglalt, mégis szívesen üdvözöl minden 
javaslatot és törekvést, mely a vadászat és vadtenyész
tés érdekeit szolgálja, s így a szóban forgó javaslatnak 
is a legnagyobb készséggel fog eleget tenni.

A közgyűlés táviratilag üdvözölte: Serényi Béla gróf 
földmivelésügyi ministeri, az egyesület elnökét, gróf Szé
chenyi Bertalant és gróf Festetich Kálmánt.

A közgyűlés befejezése után a grófi park fái alatt 
ünnepi ebéd volt, amelyen számtalan felköszöntő hang
zott el.

Délután a kastély melletti réten agyaggalamb-lövé- 
szetet tartottak, díjazással egybekötötten. Díjat nyertek 
első díjat Schmidt Ferenc, Sárközy György, Traums 
János és Kolozsváry Andor. Második díjat nyert: Bükhel 
János, Sárközy György és Páncél Ottó.

Erdészeti ösztöndíj. Az Országos Erdészeti Egye
sület a Bedő Albert-alapítványból egy 800 koronás ösztön
díjra irt ki pályázatot. Az erdészeti főiskolát hallgató vagy 
oda készülő ifjak pályázhatnak, kiknek atyja erdőtiszt 
és legalább öt év óta egyesületi tag. Pályázati kérvények 
augusztus hó 15-ig az egyesülethez (Budapest, V. Alkot
mány-utca 6. sz.) intézendők.

A vadász szíve és fegyvere.
Irta Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Alkonyodik. Az erdei virágos rétek tarka pillangói,, 
zümmögő méhecskéi éji nyugalomra tértek. A madarak, 
is elültek már s utolsó nótájukat zengik. Az est hírnöke, 
a denevér, előbújt odújából s zizegő röpüléssel csapong 
a fák között. Esteledik, de — az erdő nagyobb vadjainak 
hajnalt, ébredést jelent. A nappal csendes vágásokban 
mindenfelé zörög a haraszt s itt is, ott is megroppan, 
egy ág az ide-oda váltó vadak léptei alatt . . .

A közeli sűrűben is zaj támad; a gályák folyton erős- 
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bülő recsegése, suhogása jelzi, hogy valami nagytestű 
vad közeledik a tisztás felé.. Igen sietős lehet az útja, 
már itt is van egész a közeibe. Most hirtelen megáll, 
— figyel, szimatol egy darabig, majd gondol egyet s 
előre nyújtott nyakkal, kibúvik a szélső bokrok között. A 
lombsátor alatt még egyszer megáll, széttekint s mivel
hogy semmi gyanúsat nem észlelt:—kettőt lép előre, — 
lehajtja gyönyörű aganccsal díszített fejét s mohón tépi, 
habzsolja a zamatos füvet.

Ő az! a környék leghatalmasabb ura, a féltett és 
annyiak által óhajtozott kapitális 16-os . . .

A szomszéd lábasban cserkészét kanyarog a tisztás 
felé. Nesztelenül lopakodik rajta egy vadász. Fegyver 
van kezében, de nem figyel; önfeledten, gépiesen köze
ledik. Mélyen el van merülve gondolataiban; egy édes 
kép, a 16-os incselkedik véle szüntelen'.

Amint odaér, ahol a cserkészút érinti a tisztást: össze
rezzen, megtorpan s mig lábai gyökeret vernek, egy 
pillanatra azon tépelődik, hogy álom-é amit lát, vagy 
valóság. Ott áll előtte a tisztás közepén, magasra emelt 
fejjel, szoborrá meredve a gyönyörű 16 os. Hatalmas, 
szénfekete agancsai élesen rajzolódnak le az égen s a 
nyugvó nap búcsu-sugaraiban csak úgy csillognak a ko
rona hosszú fehér ágai. Remégő kezei egy önkéntelen 
mozdulattal arcához emelik a fegyvert — s miközben 
szíve hevesen zakatol, zavaros tekintete a szarvas vál- 
lapjait keresi.

Éles, fülsiketítő dörrenés rázza meg a levegőt és sü
völtve, pattogva kelti fel a szunnyadó erdő visszhangját. 
A szarvas magas szökéssel nyugtázza a lövést s erős 
csörtetéssel tűnik el a sűrűben. Bambán áll a vadász, 
archoz emelt puskával bámul utána s visszafojtott léleg
zettel hallgatózik, hogy nem-é hallja azt a bizonyos meg
váltó zuhanást, mikor a sebzett vadat csörömpölve vágja 
a bokrok közé a halál.

Hiába 1 Zuhanást nem hall, csak a vad folyton távo
lodó zörgését. Kétség szállja meg a lelkét s reménysé
gének hirtelen felgyűlt világa gyorsan hamvad el. Gör
csösen kapaszkodik utolsó sugarába és rohan a tisztásra, 
ahol a 16 os állott. Leguggol, néz, keres, egyenként 
vizsgál meg minden fűszálat, de vért nem talál sehol. 
Patyolat zsebkendőjét meghurcolja a szarvas nyomán, de 
a keszkendőt nem festi pirosra vér. 4—5 szőrszál — a 
szőrjel — jelzi csak, hogy a golyó talált.

A meglepetés szülte izgalomban, remegő kezei nem 
jól irányították a csövet s vállap helyett a vad gyomrát 
járta át a gyorsröptü kis golyó. Ellenállás nélkül süvített 
át rajta s a szűk lőcsatornát, — hogy egy csepp vér se 
hagyhassa el a halálra sebzett testet — szőrrel tömte 
be maga után.

Szomorúan lépked a vadász a legközelebbi bokorig, 
letör egy gályát, reményének utolsó zöldlombját — s a 
sebzés helyére teszi. Majd vállára veti fegyverét, neki
vág a sötétségnek s lehorgasztott fővel bandukol haza
felé.

Másnap hajnalban a kiváncsi nap három alakot lát 
mozogni a kis tisztáson, a vadászt, az erdőőrt és egy 
vérebet. A vérebet oda viszik a letört lombbal megjelölt 
helyre, orrát lenyomják a földre s kérlelik, bíztatják a 
keresésre. A véreb szimatot fog, megindul a sebzett vad 
nyomán s a hosszú szíjjvezeték végét fogva, a vadász 
és erdőőr gyorsan követik a sűrűbe. Egy darabig bizto
san vezet a véreb, de azután elkezd ide-oda kapkodni, 
szeleskedni. Előre-hátra futkos, majd megáll s visszanéz, 
mintha mondaná, hogy nincs tovább. Hajnali friss nyo
mok keresztezték a 16-os csapáját s a véreb elvesz
tette vér híján a hideg nyomot. Újra és újra elől kezdik 
a tisztásnál, de tovább nem jutnak s nem tudják, a sok 
nyom közül melyik az igazi.

Hazamennek s délbe egy egész sereg hajtóval térnek 
vissza. Tűvé tesznek mindent, átkutatják az egész terü
letet, de sehol nyomára nem akadnak a derék 16-osnak. 
A vadász felhagy a hiába való kereséssel s azzal vigasz
talva magát, hogy a vadnak csak bőrét horzsolta a golyó 
s hogy mégegyszer majd összehozza véle a sors : igyek
szik kiverni fejéből a tegnap este óta agyára nehezedő 
búbánatot.

Ezalatt szegény szarvas már a harmadik határt járja. 
Égő sebe, rettenetes kínjai nem hagyják megállani. Le
horgasztott koronás fejjel a fájdalomtól bódultán támolyog 
céltalanéi, folyton tovább és tovább, — mig elgyengült, 
csukladozó lábai fel nem mondják a szolgálatot — s halálos 
sebével, holt fáradtan össze nem esik egy sűrűségben. 
Most ott fekszik, az erdők büszke királya elhagyottan, 
tehetetlenül. Sebláz gyötri a beteg testet s a fájdalom 
remegése járja át minden porcikáját Szája nyitva, dagadt 
cserepes nyelve kilóg s mohón zihálva szívja magába a 
tikkadt levegőt. Zöld szemeiből a végtelen szenvedés s 
a megváltó halál utáni vágyakozás tükröződik vissza. 
Egész raj dongó-légy zümmög körülötte s százával lepi 
el és köpi be a szivárgó sebet. Egyrésze a petéknek 
már életre kelt s a pondrók ficánkolva fúrják keresztül- 
kasul az eleven testet. Az örökkévalóság lassúságával 
elmúlik a nap s átveszi sötét birodalmát az éj. Egy róka 
sétál át a sűrűn, egerek után keresgélve. Az esti szellő 
orrába hajtja a vad szagát. Magasra emelt orral követi 
a kellemes illatot, rátalál a szegény szenvedőre s lom
pos farkát lábai körül csavarva, leül pár lépésre tőle. Jó 
darabig nézi, figyeli a beteg szarvast s amikor meggyő
ződött róla, hogy egy tehetetlen, haldokló állat fekszik 
előtte, amelytől egyátalán nincs mit tartania: feláll s 
Száját nyalogatva, minden félelem nélkül oda megy a 
szegény áldozathoz. És meg sem várja, mig elszáll belőle 
a pára; elkezdi tépni, szaggatni a tehetetlen testet. A 
halálra gyötört szarvas nem bírja már védelmezni magát, 
nem tudja lerázni szívtelen marcangolóját, csak fájdal
masan nyög, felhörög, mikor a bestia egy-egy nagyobb 
darab húst tép ki testéből. De a róka nem hagyja magát 
zavarni, a szegény vad kínjai, fájdalmas nyögése, jajon- 
gása nem kelt részvétet benne; mohón faldossa tovább 
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az eleven testből kiszaggatott meleg húsdarabokat. „Miért 
legyek én jobb mint az emberek“ . . .

Ezer és ezer vad pusztul el évenként hasonló körül
mények között s az ártatlanul átszenvedett mérhetetlen 
kín, bosszúért kiáltoz az égbe. És a sok ezer vad közül 
alig akad egy is, amelyiknek szenvedéseit, lassú pusztu
lását, részvét, szánalom kísérné. A vadászoknak eszükbe 
sem jut, hogy az a sz.egény vad épp úgy érez, szenved, 
mint mi, sőt jobban szenved és ártatlanul szenved 1 Ha 
egy ember beteg: ápolják, gyógyítják és szenvedéseit 
enyhítve, könnyűvé teszik neki a halált. Ha lecsukja 
örökre szemeit: elhatják, s virág, könny, fájdalom kísérik 
utolsó útjara.

Az ártatlan vadra, ha halálra sebzi az ember gyilkos 
golyója; mi vár reá? Lássu, gyötrelemteljes kimúlás.— 
Szegény vadnak nem nyújt senki enyhítő orvosságot, 
perzselő lázában hűs italt. Nincs, aki elhajtsa róla a don
gókat s megvédje a pondrók és ragadozók kínzásaitól. 
Elevenen szétszedik s szegénynek tagonként kell lassan- 
kínteljesen elpusztúlnia. Csontjait szerte hordják a hollók 
s az enyészetbe még ez a fukar két szó sem kiséri, hogy : 
szegény állat!

És mindez miért? Mert a vadász otthon hagyja a 
szívét, humanizmusát, mikor fegyvert vásárol és vadászni 
megy. Nincs vele más, mint könnyelműség és gondtalan
ság. Ha minden vadásznak eszébe jutna, mielőtt fegyverét 
könnyelműen elsüti, az a mérhetlen szenvedés, amit ez 
által okozott, ha minden vadász venne magának anny> 
fáradságot, hogy fegyvere megválasztásánál gondolna 
szenvedélye tárgyainak: szegény vadaknak gyors, lehe
tőleg kínlódás nélküli kimúlására: nem volna annyi ár
tatlanul kiállott gyötrődés s nem tapadna a vadászat szép 
sportjához annyi embertelen kínzás, kegyetlenség. De a 
vadászok nem szoktak gondolkozni. Összevásárolnak 
mindenféle divatos kisöblű fegyvereket s nem azt nézik, 
hogy beválik-e a praxisban, hanem megelégszenek holmi 
ballisticai kimutatásokkal, ami soha sem fedi a valót. 
Kezdősebesség, eleven erő irányítják a vásárt s a kép
zelődő theoreticus vadász azt hiszi, hogy egy tökéletes 
szerszámra .tett szert, amikor egy ilyen tulajdonokkal 
kérkedő, és apró, 6—8 miliméteres drótot lövöldöző fegy
vert vásárolt. Hiszen meg van írva róla, hogy 900 m. 
kezdősebességgel halad és 400 m. kg. erővel csap be a 
lövegje !

Pedig valójában csak egy kitűnő hadi szerszámot 
mondhat magáénak, amely messze hord, kis lősebet 
csinál és ritkán öl. De hogy is lehetne kívánni attól a 
rettenetes gyorsasággal haladó és a saját tengelye körül 
őrülten forgó, pici felületű golyótól, hogy gyorsan öljön, 
vagy lősebet üssön? A vad lágy testének egy a golyó 
kaliberével egyenlő pici felülete képez csak ellenállást, 
amin a nagy gyorsasággal haladó és fúró-mozgást végző 
golyó játszva, minden deformálódás és szakítás nélkül 
átfúrja magát, a gyorsasággal visszás, — a kaliberrel 

egyenes arányban növekvő fájdalmat okozván. A 8—900 
m. kezdősebességgel haladó kis golyó, mint a vajon, úgy 
átfütyül az állat testén, a kis lősebet betömi a magával 
rántott szőr; s szegény vad csak napokig tartó szenvedés 
után tud szabadulni kínteljessé tett életétől.

Hadászati célra készült és céllövő fegyvereknél mérle
geljük a ballisticai adatokat és adjunk előnyt a kis kali
bernek, de vadászfegyvereknél dobjuk félre a mathemati- 
kát, ballisticát s választásunk a minél nagyobb kaliberre 
essen 1 A golyó hatását élő testben, annak gyors ölő és 
bénító erejét csakis anatómiai alapon lehet megítélni. 
Minél nagyobb a golyó, annál nagyobb felület áll ellent 
a vad testéből, — annál nagyobb a deformatio és a 
lőseb — és ami a fő — annál nagyobb felületen ron
csolja össze az ideghálózatot, ami viszont a tűzben való 
összerogyás okozóját, az ideg-sokkot szüli.

Egy nagy golyóval talált vad, — még ha nem is ér 
aortát a löveg, hanem célt tévesztve a gyomrot, beleket 
roncsolja szét —- a legtöbb esetben összerogy, mert föld
höz vágja a nagy felületen beütődött golyó és az ideg
sokk. De ha a lövés után elmenekül is a rosszul talált 
vad, könnyen rátalálhatunk a gazdag vércsapán, mert a 
nagy lősebet már nem képes betömni a szőr, de még 
az aludt vér sem.

Merem állítani, hogy a túlnagy kezdősebesség és a 
lövegnek saját tengelye körüli forgása nagyban gyengíti 
annak ölő képességét, mert a forgó golyó nem tép, sza
kít, hanem átfúrja. magát a vad testén. Ha a lőpor teljes 
elégéséhez, s így a lőporgázok teljes kihasználásához 
szükséges ellenállást mással is el tudnánk érni, mint a 
cső huragolásával, a saját tengelye körül nem forgó golyó 
sokkal nagyobb rombolást, szakítást s így gyorsabb ölést 
eredményezne! Hogy az itt elmondottakat még érthetőbbé 
tegyem nehány, a közéletből vett példát hozok fel. A 
lassan haladó lapda vagy kövecs bezúzza az egész 
ablaktáblát, mig a parittyából nagy sebességgel dobott 
kő vagy golyó csak olyan lyukat üt az üvegen, amilyenen 
éppen átfér, anélkül,' hogy megrepesztené az üveget. Egy 
kilőtt lágy faggyugyertya úgy átüti az ablakot mint egy 
kemény golyó. Hogyne fúrná át a kis kaliberű gyorsan 
forgó lágy golyó még a kemény csontot is ? Egy beretva- 
vágás, amely az idegszövetet csak kettévágja, alig érez
hető. Egy ugyanolyan mély és életlen késsel vágott seb, 
amely az idegeket összetépi, az agyig nyilalló fájdalmat 
okoz. Ugyanez a különbség egy finom tű és egy szeg 
okozta seb között. Minél nagyobb a testbe hatoló tárgy, 
annál több ideget tép össze; annál nagyobb a fájdalom, 
bénulás. De a gyorsaságnak is szerepe van a sokk elő
idézésében. Ha egy tűt gyorsan szúrunk a karunkba, 
vagy lassan : igen nagy a fájdalomkülönbség. Ha egy 
makacs zápfogat hirtelen kirántanak, nagyot kiált vagy 
szisszen a patiens s a fájdalomnak vége. De ha ugyan
azt a fogat szép lassan húzná ki a fogorvos, bizony
bizony elájulna akármilyen erős idegzetű beteg.

Kedves vadásztársaim, ti érző szívvel és lélekkel meg
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áldott vadászok, jusson eszetekbe a vadak ezreinek égbe
kiáltó szenvedése s jól válasszátok meg fegyvereiteket! 
11 milliméternél kisebb löveget ne használjatok, ne tegye
tek kockáztatott messze lövéseket, amelyek eredményéért 
jót nem álhattok és tartsátok mindég bűnnek, szégyen
foltnak a serétes fegyver használatát, s főként a serét- 
lövést nagyvadra, csülkösvadra 1 Mert ez még rettenete
sebb eredményre vezet, mint a legkisebb kaliberű golyós
fegyver! Tedd szívedre a kezed s úgy válaszd fegy
veredet !

A mocsári szalonkák.
(Vége.)

Ami mocsári szalonkáink egyéb tulajdonságait illeti, 
arról nem sok érdekeset lehet összeírni. Mindannyi többé- 
kevésbé kedvetlen, komoly, közönyös madár. Életszoká
saira nézve a nagy mocsári szalonka a mocsári szalon
kával sokban megegyez. Mind a kettő lassú tempójú, 
fölötte közönyös és meglehetős ostoba állat. Ha csak föl 
nem riasztatnak, nappal nem röpdösnek, sőt alig moz
dulnak helyűkről. Nem így amór-sneff, mely élénkség 
tekintetében fajrokonait messze túlhaladja. Ez ugyan nem 
szereti az egy helyben való maradást, kivált huzamosabb 
ideig. Általában a legnyugtalanabb szárnyasvadak egyike, 
mely minduntalan változtatja tanyáját; jön s megy éjjel 
úgy, mint nappal; ennélfogva nappal, alkalmas helyen 
épp úgy lőhetni lesből, mint este.

Midőn estenden, éjjel úgy vagy napközben egyik hely
ről, avagy területről a másikra vált át, meglehetős ma
gasan röpül, s eközben huzamosan ismétli sajátszerü 
fátyolozott szavát. Ha rendes tanyájukról legelésző lovak, 
marhák avagy a vadászok sűrű puffogásai fölriasztják 
őket, minden irányba szerte röpülnék, s egyesek fönn 
húzva, messzire elröpülnek, mig levágódnak ismét, és 
pedig válogatás nélkül kevésbé nedves, sőt egészen szá
raz helyekre is; innen van az, hogy többször oly helye
ken akadnak mór-sneffekre, melyek életfeltételeiknek 
megfelelő rendes tartózkodási helyűkkel merőben ellen
keznek.

A többi mocsári szalonka-fajok — mint már említém 
— nappal mozdulatlanok s estefelé kezdenek mozogni 
táplálék-keresés végett. Ezek a fűben rendesen lábon 
mennek a táplálékot adó helyre s csak ritkán röpülnek 
a közeli mocsáros, süppedékes térre; ellenben a mór- 
sneff mindig szárnyon megy. Ez utóbbi a nap melegebb 
részeit szintén pihenéssel tölti valami árnyékos helyen, 
a mocsár szélén; az előbbiek azonban rendesen inkább 
nedves, vizenyős, mint sáros helyen, de még inkább két 
kis zsombék közötti mélyedésben pihennek.

Pihenés közben a mocsári szalonkáknál általában egy 
és ugyanazon különös helyzetet észlelhetni. Ugyanis 
nyakukat behúzzák és kissé hátra feszítik, csőrüket a 
földnek irányozzák, sőt néha vele a földet érintik is; 

lábaikat fölhúzzák, de nem görbítik be, úgy, hogy min
dig lábaikon állnak.

A táplálkozás, illetve az élelem-keresésnél inkább a 
tapintás, mint a látás érzékét használják. Táplálkozás 
közben mozdulataik tökéletesen hasonlók az erdei sza
lonkáéhoz. Csőrüket szintén a sárba dugják s rostaként 
meglyukasztják a kis területű, jól tápláló helyet, mint az 
erdei szalonka; emellett szeretik a féreg, mindennemű 
vizirovar és apró csiga táplálékot, sőt a mór-sneff a fű
magot is eszi, de csak ha más táplálék híjában van. 
így az enyhébb telekkel valamiképp itt cseppenő egyes 
példányok főleg fűmaggal tengetik magukat, emellett 
azonban apró köveket is nyelnek el.

Mindhárom mocsári szalonka-faj valamint. külsőleg 
igen hasonlít egymáshoz s főkent nagysága által külön
bözik, úgy mindig együtt, vagy legalább egymás közelé
ben is szoktak tanyázni; azonban sajátságaikhoz képest, 
fajonkint bizonyos helyhez nagyobb előszeretettel visel
tetnek.

így a nagy mocsári szalonkát mindig a legzsombéko- 
kosabb helyeken keresse a vadász; nedvesebb és ala
csonyabb fekvésű helyeit, füves vizeit a rétnek, különö
sen jól kicserkéssze, mert az ilyen helyet különösen 
szereti, de szereti a réten átcikázó erecskék, patakocskák 
és folyókák közeiét is. A finomabb tenyészett! réteket 
azonban nem kedveli.

Ősszel kevésbé válogatós a tartózkodáshely dolgában 
a füves mezők iránt azonban mégis előszeretettel visel
tetik ; ily helyen különben csak nappalra száll meg ; az 
esti homály beálltával pedig nedves, iszapos talajt keres, 
hol táplálkozik s éjre marad, hogy reggel ismét a száraz 
fekvőhelyre vonuljon.

Egy dologról biztos lehet a vadász, arról t. i., hogy 
ahol egyet talál, csaknem bizonyos, hogy több is lesz 
közelében; csapatosan azonban sohasem található, ha
nem vagy magánosán, vagy kettesével, legfeljebb hárma
sával. Ha olyan helyen találunk nagy -mocsári szalonkát 
mely szokásaival éppen nem egyezőnek látszik, bizonyo-’ 
sak lehetünk abban, hogy vizenyős rét, vagy legalább is 
patak, vagy folyócska van közelében. Költözés közben 
terjedt, nyílt helyeket kedvelnek, hol elszórtan sokan el
férnek, noha nem társaságkedvelők; ellenkezőleg, egy
más iránt teljesen közönyösek, sőt fajrokonaik társaságát 
inkább kerülni, mint keresni látszanak.

Az, hogy a költözési idényben ugyanazon a réten több 
található, semmit sem bizonyít. Minden a helyiségtől 
függ; a bő táplálék és jó rejt vonzza e madarakat, nem 
a társaság. Erdős helyen sohasem találhatók.

Az apró mocsári szalonka tartózkodási helyére nézve 
hasonlít az előbbihez, amennyiben sáros helyeket ez sem 
igen kedvel, hanem mint amaz, inkább a mocsárokat 
közvetlen övedző, vagy környező vizenyős gyepeseket és 
zsombékos helyeket szereti. Noha szintén éppen nem 
társaságkedvelő, sőt még kevésbé, mint a nagy mocsári 
szalonka, mindamellett majdnem bizonyos, hogy ahol 
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egy van, több is lesz közelében. Ősszel, valamint az 
előbbi, úgy ez is kevésbé válogatós a tartózkodáshely 
dolgában.

A mórsneff a nagy mocsári szalonkával ellenkezőleg, 
mely utóbbi, mint említém, csak a lágy, nyirkos, zsom- 
békos talajt kedveli: a mező legmélyebb, legiszaposabb 
helyeit keresi föl. Általában rendes lakhelyét sáros, ingo
ványos helyek és marha által legázolt posványok képe
zik. Ősszel a Duna és Tisza vidékén mindenütt előfordul, 
ahol csak víz van. Kubikgödrök, árkok, kopoják és sem- 
jékek körül egyaránt föllelhető, sőt esős időben vizek 
környékén a nedves talajú ritkásabb kukoricások közé is 
eltéved, úgyszintén szántásokra és kukorica-tarlókra is, 
még pegig helyenkint oly nagy számmal, hogy rövid idő 
alatt tömérdeket lehet rebbenteni, lőni azonban vajmi 
keveset, mivel egy-két fölrebbenő példány egész seregeket 
riaszt föl, mire aztán a többiek is tömegesen kapnak 
szárnyra s hagyják oda a tért.

A költözködés szakában nagy számmal találni mór- 
sneffet a Duna- és Tisza-menti füzes mezők nyirkos ta
laján is; a két másik szalonka-fajt azonban soha, még 
kivételesen sem.

Hazánknak ama részein, hol állandó mocsárok vagy 
tavak nem léteznek, mindhárom faj csak az őszi költö
zés szakában tűnik fel itt-ott szórványosan, és csakis 
nagy esőzések után más sneff-félék, lilék, lotyók stb. 
társaságában a nedves répaföldeken, repcén, cserjékben, 
általában oly helyein a kultur-földeknek, hol az esővíz 
itt-ott kjs tócsákat, locsogókat képez.

A mórsneffnek valamennyi közt legtágabb elterjedési 
köre van hazánkban ; a két másik fajé sokkal szükebb 
körű, leginkább csak folyóvizeink vidékeire szorítkozik; 
innen van az, hogy hazánknak oly vidékein, hol szoká
saiknak megfelelő területek nem léteznek, soha sem talál
juk, holott pedig a mórsneff úgy a tavaszi, mint az őszi 
költözése alkalmával hazánk mindazon vidékein előfordul 
egyes példányokban, ahol csak egy nádasos szélű pata
kocska, ér, vagy csatorna hasítja a vidéket.

Mint minden gázló madár, úgy a mocsári szalonka is 
éjjel költözik s nem kisebb vagy nagyobb falkákban, 
hanem tavasszal egyedül vagy párosán, ősszel pedig 
kettő-három együtt; a mórsneff azonban legtöbbnyire 
egymagában vándorol.

Vándorlási idejök nem egyforma. Legelsőbben mindig 
a mórsneffek érkeznek meg, még pedig néha oly korán, 
hogy a még hideg éjszakában majdnem a zsombékok 
közé fagynak; szívósságukon azonban nem fog ki az 
idő mérge, és nincs rá eset, hogy azért visszafelé húz
nának.

Másodiknak az aprók jelentkeznek, midőn t. i. már 
kissé mosolygósabb idők járnak, úgy körülbelül április 
közepe táján; ezeket csakhamar követik a duplák vagyis 
a legnagyobb faj egyedei, melyek mindig legkésőbben 
érkeznek, de legtovább maradnak itt, amennyiben leg
többnyire csak május dereka felé szoktak szaporítási cél

ból tovább vonulni. A két másik faj azonban április vé
gén tova húz, kivéve a nálunk megtelepedő költő páro
kat. Meg kell jegyeznem azonban, hogy minél rövidebb 
a tél, s minél korábban s enyhébben köszönt be a ki
kelet, annál hamarább érkeznek meg szalonkáink is.

Ősszel két rendbeli költözésük van (a közönséges 
mocsári-szalonkát illetőleg), az egyik lokális - jellegű, 
mely julius elején vagy végén kezdődik, midőn a fiókok 
már-már anyányiakká váltak és szárnyra kapva, egyik 
rétről a másikra röpdesnek, úgyszintén az öregek is, 
melyek eleinte csak a költő helyükkel szomszédos rétekre 
járnak ki, majd a távolabb esőkre váltanak át, idő halad
tával pedig nyakukba véve az országot, egyik vidékről 
a másikra kalandoznak. Ez szeptember végéig tart, mi
dőn már az idegen szalonkák is megérkeztek s egyre 
jönnek-mennek. Ez első, helybeli mozgalom azonban 
inkább húzásnak, mint költözködésnek volna nevezhető. 
Az igazi költözködés még csak ezután veszi kezdetét; 
amaz csak előkészület a nagy útra.

Legelőbb a nagy mocsári szalonka tűnik el; az apró 
már jóval később hagyja el vidékeinket mint amaz, és 
rendesen az első dérig itt marad. Legkésőbb távozik a 
mórsneff; ennek egyes példányait még a legridegebb 
őszutóba is látni, sőt gyengébb telekkel egyesek nálunk 
telelnek.

Hazánkban a mocsári szalonkának egy faja sem igen 
költ, mióta a rétszárítás, illetőleg a Duna- és Tisza- 
szabályozás kereáztülvitele kezdetét vette s ebből kifolyó
lag a földmivelés haladó irányt vett, mivel ezáltal sok 
kedvenc költőhelyüktől fosztották meg. Ma már csak 
itt ott, szórványosan és tudtommal csakis a mocsári 
szalonka egyes, igen kevés számú példányai költenek. 
Hanem minél nedvesebb, vizáradásosabb esztendő jár, 
annál több költő párt találni és ellenkezőleg. Ha száraz 
a tavasz^ és amellett még a meglevő vizek kiszáradása 
is várható, akkor rendszerint tovahúznak, csak a kiter
jedtebb, állandó vizű mocsárokon telepedik meg kevés 
költő pár; a gró-ja azonban elhagyja az országot s csak 
költés után lepi el ismét mocsárainkat.

A mórsneff április közepétől május végéig rakja le, 
számra nézve 4—5, zöldes vagy zöldes-szürke alapszínű, 
barna és szürke foltos tojását, melyet a tojó 15—17 
nap alatt költ ki. Fészke mocsáros réteken ugyan, de 
száraz helyen nyugszik s mivel a föld szinéhez igen 
hasonlít, fölötte nehéz föltalálni, még a vizsla is alig 
akad rá; különben mesterkéletlen valami és nem is 
annyira fészek, mint inkább füvekből készült vacok vagy 
alom, mely elnevezés leginkább ráillik.

Kis porontyai részvétlen, ostoba lények; fölveretve a 
szélrózsa minden irányában szanaszét röpülnek, anélkül, 
hogy egyik a másikkal törődnék 's vele többé csatlakozni 
óhajtana. Ezeket lassú, nehézkes röptűk miatt igen könnyű 
elejteni, s ha véletlenségból — úgy július vagy augusztus 
hóban — egy fészekaljra bukkanunk, könnyű szérrel az 
egész periféria, aggatóra szedhető. Hanem aminő könnyű 
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a fiatal szalonkák elejtése, épp oly nehéz a kinőttekké. 
Általában nem ismerek szárnyast, mely nagyobb ügyes
séget igényelne a /röptében való lövéshez, mint ez, mely 
vaktából úgyszólván sohasem ejthető el.

A két másik faj lövése százszorta könnyebb, de csak 
nagy melegben, midőn úgyszólván a vadász lábától kelnek 
s nyugodtan s egyenesen röpülnek; azonban rideg és 
szeles időben — kivált többszöri fölrebbentéskor — ezeket 
sem éppen könnyű mesterség lepuffogatni, mert amellett, 
hogy sebesen röpülnek, még ugyancsak cikkáznak is 
jobbra-balra. Különben rideg és szeles időben nem ajánl- 
hato'm még a legkitűnőbb lövőnek sem a szalonkázást, 
mert ilyenkor fölötte háládatlan munka ez; részint mivel 
a'szalonka éppen nem tart ki, másrészről pedig mivei 
átfázik és összesárosodik az ember haszon nélkül. Sza- 
lonkázásra a szép, derült napos idő legalkalmasabb, 
egyenlő fuvásu széllel. Általában a gyengébb szelet nél
külözhetetlennek tartom a siker érdekében; hogy miért? 
erről alább lesz szó.

Mielőtt a mocsári szalonkára rendszeres vadászatot 
intéznénk, elébb szükséges a szalonkás rét minden zegét- 
zugát jól összejárni, a terület magasabb kiterjedéséről, 
vagy lapályosabb helyeiről, általában a helyi viszonyok 
felől, főként pedig arról tudomást szerezni, melyik part
ján van a legtöbb szalonka, mivet a mocsári szalonkák 
általában bizonyos tájához a rétnek oly előszeretettel 
viseltetnek, hogy azt a részt valamennyi fölkeresi. Ha 
mindezek felől kellő tapasztalást szereztünk, indítsuk 
csak meg a rendszeres hadjáratot.

Ha csak lehet, az idény elején ne vigyünk kutyát ma
gunkkal, ha csak oly engedelmes jószággal nem bírunk, 
mely parancsszóra állhatatosan elkullog sarkunkban és a 
lövésre meg sem moccan. Később azonban, midőn az 
aprók és nagyok teljes számban megérkeztek, csendes 
öreg vizsla megbecsülhetetlen.

A kutyát semmi esetre se eresszük ki 5 vagy 6, leg
feljebb 8 lépésen túl, s a tért apróra kerestessük össze 
vele, mert utóbb említett két szalonkafaj néha oly ma
kacsul megül helyén, hogy többszöri ide s tova való jár- 
kálással sem bírható fölkelésre s ha a kutya meg nem 
érzi, elhagyja maga mellett menni a vadászt anélkül, 
hogy felkelne. Az apróra keresés már csak amaz okból 
is tanácsos, mivel nem minden .vizsla érzi egyformán jól 
meg a mocsári vadat, de meg sok nem is szereti s né
melyik meg éppen elhanyagolja, ha erősen nem fogják.

Részemről mórsneffre kutyát soha sem használok, leg
feljebb a lelőtt s esetleg általam meg nem talált pél
dányt kerestetem meg vele, mert sokszor tapasztaltam, 
hogy e madár, mint különben is rebbenő fajta, kutya 
nélkül sokkal jobban kitart.

Ami a mocsári szalonkák fölkeresési módját illeti, ré
szemről a szélmentében, vagy az ú. n. oldalszélben 
való keresést (előttünk keresztben fúvó szelet értve) leg
jobban ajánlhatom, mivel a mocsári szalonka nem tud
ván előre, vagyis szél után röpülni, fölrebbenéskor oldal

vást fordulni kénytelen, hogy szél ellenébejusson; ekkép 
a vadász körül szállongván : oldaltfordultában könnyeb
ben eltalálható..

Lelövetvén a szalonka, szemeit egy pillanatig se vegye 
le a vadász a pontról, melyre madara esett és rögtön 
egyenes irányban menjen neki és szedje föl, nehogy a 
talaj egyformasága miatt eltévesztvén az irányt és helyet, 
a lelőtt vad kárba vesszen. Persze, ha van jó kutya, 
mely a lelőtt vadat szorgalmasan előkeresi, nagy elő
vigyázat nem szükséges, mivel a szalonka úgy is bizto
san a miénk lesz, még ha szárnyalva van is, mert meg 
sem moccan helyéről, hova leesett, legföljebb fölhánykó- 
dik, ha közel ér hozzá a vizsla, vagy ha a szárnya hegye 
van ellőve, repdes egy kissé, de' soha el nem lábal, 
mint a fürj vagy fogoly.

Ha szalonka kel a vadász előtt s a fegyver nem dur
rant utána, jól utána nézzen, hova száll, s megjegyez
vén a pontot, menjen neki szintén egyenesen, mint a 
lelőtt madárnál tenné, nehogy eltévessze az irányt és 
pontot, hova á hosszucsőrü levágódott, mi a mocsáros 
talaj nem igen változatos vojta miatt könnyen megesik.

Ott, hol ősszel sok mórsneff van, hajtok segélyével 
lesből igen szép vadászatot lehet rájuk intézni a nap
lemente előtti órákban, föltéve, ha a terület túlnyomó 
része tisztás posvány, vagyis iszapsárból áll, itt-ott nád
bokrokkal és. sáros helyekkel, melyekben a vadász el
állhat. A kevés számú hajtó mindig széllel szemközt 
nagyobb távolságról közeledjék a lővonal felé, csendesen 
apróra bejárva a tért, hogy a szalonkák lassankint mind 
a vadászok felé szoruljanak, kiknek aztán könnyű lövés 
esik a tisztás iszapsárra levágódó vagy fönt húzó ma
darakra.

Ami -a mocsári szalonkákra alkalmazandó lövedéket 
illeti, meggyőződésem szerint a 12-ös számú sörét leg
inkább megfelel a célnak. Általában semmiképpen nem 
ajánlhatom az igen apró fajta u. n. „dunst“-sörétet, mert 
távolabbról igen bizonytalan lövés esik vele, mivel hamar 
hanyatlik és ha talál is, nem öl, csak sebez.

Lakatos Károly.

* Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi fninister át
helyezte Alberti János m. kir. segéderdőmérnököt Fehér
templomból a rimaszombati m. kir. állami erdőhivatal 
kerületébe Sajóvelezdre és megbízta a Borsod várme
gyében újonnan szervezett Bánvölgyi m. kir. erdőgond
nokság vezetésével.

* Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
kinevezte az állami erdőtisztek összesített közös rang
sorozati létszámába Wehofer Mihály, Mauksinszky 
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Gyula. Ponner Nándor, Dalim Alfréd, Schillinger Béla, 
Jurovich Ottó, Wisnyovszky Ferenc, Sobó Nándor, 
Hreblay László és Lotterhóf Márton erdőmérnökgyakor- 
nokokat erdőmérnökjelöltekké. — A Szab. Osztrák-Magyar 
Államvasuttársaság igazgatósága Erlic János, Pető János, 
Sessler János és Silda János erdőmérnökgyakornokokat 
segéderdőmérnökökké nevezte ki.

* Erdészeti tanulmányút Somogymegyében. A 
keszthelyi (Zalamegye) gazdasági akadémia harmadéves 
hallgatói a napokban Faber Sándor .és Hoffmann 
Ferenc dr. tanárok vezetésével tanulmányi kirándulást 
rendeztek Festetich Taszító herceg somogyvörsi erdejébe. 
A kiránduló társasághoz Balatonföldváron Vidosfalvy 
Ernő uradalmi számtartó csatlakozott. Balatonszentgyörgy- 
ről mezei vasúton utazott a társaság a vörsi erdőig, ahol 
őket Horváth Rezső uradalmi erdész fogadta és kalauzolta.

* Évkönyv az erdészeti és vadászati altiszti sze
mélyzet részére. Most 7 éve annak, hogy egy ilyen 
hézagot pótló mű először jelent meg hazánkban, melyet 
Podhradszky Emil, a már megszűnt Erdészeti Újság 
szerkesztője és kiadója állított volt össze s hogy arra 
valóban nagy szükség volt, legjobban bizonyítja az, hogy 
rövid idő alatt elfogyott a kiadás 2000 példánya. Az 
azóta eltelt hosszú idő alatt az évkönyv példányai tulaj
donosaik kezén jórészt élkállódtak s azok most annak 
hiányát érzik, viszont azóta sok száz, sőt ezer új ember 
lépett az erdészeti és vadászati altiszti pályára, akik bi
zonyosan örömmel látnák egy ilyen hasznos és útmutató 
mű megjelenését, mit legjobban bizonyít az a számos 
tudakozódás, rhely az Évkönyv új kiadása iránt a szer
zőhöz nap-nap után érkezik. Már magában ez az általános 
érdeklődés is eléggé indokolná az Évkönyvnek újból való 
kiadását, még jobban indokolja azonban az a körülmény, 
hogy az első kiadás óta elmúlt 7 év alatt számos fontos 
törvény és rendelet látott napvilágot, amelyeknek ismerete 
az erdészeti és vadászati altisztek életszükségletét képezi 
Fontolóra véve ezeket, az Évkönyv kiadója elhatározta, 
hogy most Il-ik bővített kiadást fog rendezni, s azt abban 
az esetben, ha vállalatában az erdészeti és vadászati 
altisztek támogatni fogják, a folyó év őszén sajtó alá adja 
úgy, hogy az az év végével a megrendelőknek rnegküld- 
hető legyen. Az új Évkönyv tartalma a következő lesz: 
1. Előszó. 2. Erdészeti és vadászati teendők, hónaponkint 
részletezve. 3. Erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-c.) 4. 
Törvény az erdőmunkásokról (1900. évi XXVIII. t.-c.) 5- 
Erdei kihágások és azok tárgyalása (tekintettel a Rendőr’ 
Büntető Ügyviteli Szabályokra.) 6. Erdőőri szakiskolák 
és tovább képző tanfolyam. 7. Erdőőri szakvizsgák. 
8. Erdőőrök hatósági felesketése. 9. Vadászati- törvény 
(1885. évi XX. t.-.). 10. Fegyver- és vadászati adótör
vény (1883. évi XXXIII. t.-c.). 11. Utasítás az idény 
lelövésre -vagy bárcázásra és fővadtelepítésre fentartott, 
továbbá a kincstári erdészeti személyzet részére, vagy 
tanulmányi célra kihasított, úgyszintén a bérbe ki nem 
vett vadászterületek felügyeletét és kezelését illetőleg 

(Földmív. minist. 64141 — 1904. számú rendelet.) 12. 
Fegyverviselési, fegyverhasználati és fegyelmi szabályok.
13. Erdőőri karabélyok. 14. Fegyverek adómentessége. 
15. Vadőri vizsgák. 16. Dúvadak mérgezése. 17. Kopók-. 
kai való vadászat tilalmazása. 18. Kivonat a szolgálati 
szabályokból (fegyelmi eljárásra vonatkozó rész). 19. 
Nyugdíjtörvény (kivonat). 20. Törvény a családi pótlékról. 
21. Internátusunk szabályai. 22. Állandó munkások és 
napibéressk nyugdíjjogosultsága. 23. Erdészeti és Vadá
szati Altisztek Országos Szövetségének alapszabályai. 24. 
Szabályrendelet a kincstáriak egyenruhájáról. 25. Kincs
táriak legeltetési jogosultsága. 26. Szabályzat az utazási, 
átköltözködési és helyettesítési illetményekről. 27. Útadó 
és vámmentesség. 28. Erdei famagvak és azok szállí
tása. 29. Csemeték csomagolása és kedvezményes szállí
tása. 30. Kímélendő madarak jegyzéke. 31. Kitömésre 
szánt állatok kezelése. 32. Erdészeti és vadászati altisztek 
címtára. 33. Tárgymutató, 34. Hirdetések. —■ Ilyen bő 
és változatos tartalom mellett az Évkönyv előreláthatólag 
mintegy 400 oldalra terjedő hatalmas kötetet fog képezni. 
Előfizetési ára 3 korona, ajánlott küldésnél ,3 K 35 f. 
Bolti ára 4 K lesz Az előfizetések legkésőbb 1912. évi 
szeptember hó 10-ig küldendők be a következő cím 
alatt: Podhradszky Emil Szászsebes (Szebenmegye). 
Az utalványon a megrendelő vagy megrendelők neve, 
lakása és utolsó postája olvashatóan kiírandó, az eset
leges későbbi lakásváltoztatások pedig bejelentendők.

* Megtörtént. Erdötiszt: Bíró uram! van-e a köz
ség határában kopár, vagy vízmosásos, futóhomokos 
terület ?

Bíró: (Aggódva néz). Hát — hát — nincsen 1 (hirte- 
telen feltalálva magát). De csináljunk 1

Erdötiszt: Ha. nincsen, Isten mentsen, hogy ilyet 
készakarva csináljunk I

Bíró: (lelkendezve). Ha nem muszáj — akkor na
gyon jó.

Arcképeket, 
festményeket, krétarajzokat, fénykép» 
nagyításokat bármily kis fénykép után 
a« a« szavatossággal készítek, «se d« 
Sikertelen képért újat csinálok, vagy a pénzt vissza»

ÜGYNÖKÖKminden kisebb helységben is egyedüli kép= viselőként fix fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek.
Válaszbélyeg melléklendő. Árjegyzék ingyen.

ZSOLNAI JÁNOS
HRCKÉPFESTÉSZETI MŰINTÉZETEBÉKÉSCSABA.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



15. szám. MAGYAR ERDÉSZ 287

Pályázat.
Báró Wesselényi István Öméltósága Szilágy

megye nyirsidi birtokán elhalálozás folytán be
töltendő

erdészi állásra
pályázatot hirdetek.

Javadalmazás: 600 korona'készpénz, 60 kor. 
sertésváltság, 4 drb szarvasmarha nyári legel
tetése, 2 hold tengeri föld, 7—8 szekér széna- 
és sarjutermés erdei tisztásokon, faeladások 
után 2 % (circa 300 kor.), szabályszerű lődijak, 
2 szoba, konyha és kamrából álló természetbeni 
lakás. Pályázhatnak erdőőri szakvizsgával biró 
oly egyének, kiknek a vadtenyésztés és ápolás 
körül megfelelő gyakorlatuk van, a magyar 
nyelvet szóban és Írásban, a román nyelvet 
szóban bírják és egészséges állapotukat orvosi 
bizonyítvánnyal igazolhatják.

Kellően felszerelt folyamodványok alulírotthoz 
f. évi augusztus hó 10-ig beadandók.

Kolozsvárt, (Egyetem-utca 7. sz.), 1912. évi 
julius hóban.

Nagy László s. k.
erdőtanácsos.

Biharvármegye közig, erdészeti bizottságától. 

2802—1912. kb. sz.

Árverési hirdetmény.
Biharvármegye közigazgatási erdészeti bizott

ságának megbízásából közhírré teszem, hogy 
Biharvármegye élesdi járásában fekvő Rév 
községi volt úrbéreseknek Rév község hatá
rában levő erdejében 115451/1911. számú 
m. kir. földmivelésügyi ministeri rendelettel ki
használásra engedélyezett 45 2 k. hold területen 
mintegy 750 m3-re becsült bükk műfa és 5674 
m3-re beccült bükk és kismennyiségü cser tűzifa 
1912. évi augusztus hó 27. napján délelőtt 
II órakor Rév község házánál írásbeli zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árveré
sen tövön, becsáron felül el fog adatni. A hiva
talosan megállapított becsérték, mint kikiáltási 
ár 21519 K, azaz huszonegyezerötszáztizenkilenc  
korona, a bánatpénz 2000 korona. Szabály- 
szerüleg kiállított és a bánatpénzzel felszerelt 
zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés kezdete 
előtt alólirott árverező bizottsági elnök kezéhez 

nyújtandók be, szabálytalanul és hiányosan fel
szerelt, utó- és távirati, nemkülönben becsáron 
alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
nagyváradi m. kir. állami erdőhivatalnál és Rév 
községházánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.

Nagyvárad, 1912. évi julius hó 26-án. 
Vargha Ákos s. k., 

vármegyei aljegyző.

Gyufagyártási célokra legkeresettebb

KANADAI NYÁR,
szavatolt fajtiszta, erőteljes

isk. 65—100 cm. magas csemeték ezre 30 K.
„ 100—150 „ „ „ „ 35 „
„ 150—200 „ ■ „ „ „ 40 „

2—3 méteres suhángok száza 12 K, ezre 100 K
őszi szállításra, amig készletem tart.

Kimerítő fajismertetéssel, valamint egyéb erdei facsemetékre és 
magvakra kívánatra árajánlattal szívesen szolgálok.

FARAGÓ BÉLA cs és kir. udvari szállító, magyar mag
pergető gyára, erdészeti csemete-telepek Zalaegerszeg.

TURÍNÍ N£MZETKÖ2Í KiáufTBS

ARANYÉREM.

5ZBBBBRL0M: 54465.

FADÖNTD-C5AUAR
" - ? ARR: 40 KORONA
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1230—1912. sz.

Faárverési hirdetmény.
Garamszécs volt úrbéresei erdejében már ki

vágott, lekérgezett 516 drb. mintegy 5500 m3 
Iúc-jegenye (jegenye 20%) fenyő haszonfatömeg 
Garamszécs község házánál 1912. évi au
gusztus hó 5-én délelőtt 10 órakor nyilvá
nos szó és írásbeli árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár a felső átmérőjén 18 cm.-nél vas
tagabb fatömegért 11 (tizenegy) és a 18 cm.-nél 
és ennél vékonyabb fatömegért 9 (kilenc) korona.

A szerződéses időtartam 1913. évi március 
hó végén jár le.

Bánatpénzképen 5000 (ötezer) korona kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban le
teendő.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek. 

Nándorvölgyön a főszolgabírói hivatalban és 
Garamszécsen az úrbéri elnöknél megtekinthetők.

Nándorvölgy, Gömör m. 1912. julius 10.
Tomory, 
főszolgabíró.

Ad 8714/1912. sz.

Pályázati hirdetmény.
Kecskemét th. város 4 erdőőri, 2 erdőlegényi 

állásra pályázatot hirdet.
Javadalmazás: az erdőőrnek 600 korona évi 

fizetés, mely nyugdíj-alapul szolgál, 100 korona 
ötödéves korpótlék, természetbeni lakás, tüzelő 
anyag az érvényben levő szabályzat szerint, 2 
drb. tó, 2 drb. tehén, 6 drb. sertésnek nyári 
legelő és 3 k. hold szántóföld; az erdőlegény 
illetménye 300 korona fizetés, mely összeg 
nyugdíj-alapul szolgál, természetbeni lakás, tüzelő 
anyag az érvényben levő szabályzat szerint, 2 
drb. ló, 2 drb. tehén, 2 drb. sertésnek nyári 
legelő és 12 hold szántóföld használata.

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szak
képzettségüket, ép erős testalkatukat, jó látó és 
halló képességüket, hatósági, avagy katonatörzs
orvos által kiállított, eddigi alkalmaztatásukat, 

életkorukat, illetőségüket igazoló megfelelő hite
les. bizonyítvánnyal felszerelt kérvényüket 1912. 
évi augusztus hó 15-ig Kecskemét th. város 
Tanácsához nyujsák be.

Az erdőlegényi állásra nem vizsgázott egyé
nek is pályázhatnak, akiknek azonban hatósági, 
avagy katonatörzsörvos által igazolt ép erős 
testalkatúnak kell lenni, korát, illetőségét, esetleg 
eddigi szolgálatban töltött idejét hitelesen kell 
igazolnia.

Az erdőlegény üresedés és megfelelő maga
viselet esetén, erdőőrré léphet elő, ha már az 
erdőőri szakvizsgát időközben letette.

Az állás november hó 1-én lesz elfoglalandó.
Kecskeméten, a városi tanácsnak 1912. évi 

julius hó 4. napján tartott üléséből.
A városi tanács.

716/1912. szám.

Pályázat.
A fehértemplom—ujmoldovai m. kir. jár. erdő

gondnokságnak kezelése alatt álló fehértemplomi 
vagyonközségi erdőknél megüresedett (2) kettő
Il-od osztályú erdőőri állásra pályázat nyittatik.

Az állományszerü illetmények a következők:
700 K évi bér;
160 K évi lakpénz ;
60 K évi ruhaátalány;

4 K évi iroda- és
15 ürm3 bükkhasáb illetmény tűzifa.
Az állás nyugdíjképes.
Az ezen állomásokra pályázók felhivatnak, hogy 

az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában előirt szak
képzettséget, ép és erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket hatósági 
orvos által kiállított bizonyítvánnyal, valamint 
életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmaz
tatásukról, nyelvismereteikről, katonai kötelezett
ségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
Krassó-Szörény vármegye tek. közig, érd. bi
zottságához címzett sajátkezüleg irt-kérvényei
ket 1912. évi szeptember hó l-ig alólirt m. 
kir. jár. erdőgondnokságnál nyújtsák be.

Fehértemplom, 1912. évi július hó 18-án.
M. kir. jár. erdőgondnokság.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Bükköseink feltárása.
Irta Elek István.

III.
Műszaki megoldás.

A véges emberi elmének egy merész tulaj
donsága van, mellyel ä végtelent ostromolja: a 
tudnivágyás.

Az a szédületes, rohanó haladás, melyet az 
emberiség a tudás mezején megfutott, arra en
ged következtetni, hogy e téren nincs a fejlő
désnek határa.

Ne tévedjünk meg, nem az emberi elme fej
lődik, nem a lelki tulajdonok tökéletesednek, 
mert hiszen a görögök írott remekei, a rómaiak 
szépművészete igazolják, hogy az emberi elme 
ma sem élesebb, mint a múltban volt, hanem 
csak az ismeretek köre tágul napról-napta szé
lesebbre.

Ha már most felismerjük, hogy a technikai 
ismeretek fejlődése a modern erdőgazdaság ré
szére is alkotja és tökéletesíti csodás gépeit és 
eszközeit, indokolatlan konzervativizmus volna 
csak elődeink által kitaposott, kényelmes utakon 
járni s az eddig bevált módszerekre való hivat
kozással eleve útját vágni minden újításnak.

Erdei szállítási eszközeink közé például az 
emberi találékonyság egy immár teljesen meg
bízható, de jövőben minden esetre még tökéle- 
tesbülő vontató járművet, a benzin-üzemü teher- 
automobil-vonatot iktatta be.

Nem tudok róla, hogy bükköseink feltárásának 
tervezésénél komolyan számbavétettek volna a 
megfelelő úthálózat kiépítésének és ezen gép
jármű által való vontatásnak esélyei.

Hogy felvettetett az eszme több oldálról is, 
sőt hogy a legilletékesebb szakemberek tetszé
sével is találkozott, az valószínű, de menten 
lokalizáltatok is.

Ugyan ki merne nálunk felelősséget hordozni 
vállain egy unég ki nem próbált berendezés 
milliókat felemésztő költségeiért?

Ezen nincs mit csodálkozni, bár az is igaz, 
hogy a konzervativizmus idővel kegyetlenül meg
bosszulja magát, mint például a kátonáéknál a 
régi jó kipróbált bronzágyu, nálunk a sok be
fektetést elnyelt vizi szállítási berendezések, mi
ket erdei vasútakkal kellett felváltani.

Nem kívánom az ördögöt a falra festeni, de 
nem elképzelhetlek hogy most neki, megyünk 
egy pár száz kilométer erdei vasút kiépítésének 
habozás nélkül s 10—20 esztendő múlva majd 
átalakítják vasútainkat útakká!

No vigyázzunk I Legalább is gondolkozzunk 
rajta, nem volna-e jobb most mindjárt megépí
teni az útakat, mint később vasútból útat csi
nálni?

Ha szállító-eszközeink és berendezéseink fejlő
dését vizsgáljuk, látjuk, hogy a kezdetleges régi 
parasztfuvarozást nagyobbmérvü erdőkihaszná
lásoknál a legkülönfélébb szállító-berendezések 
váltották fel, de valamennyinek, még a legtöké
letesebbnek, az, erdei vasútnak is az az óriási 
hátránya, hogy más módon, vagy más járművel 
való közlekedésre, mint ahogy a fa lehozatott, 
a berendezés nem alkalmas.

Ez pedig nagy hátrány, mert igazán feltárt
nak az erdő csak akkor mondható, ha meg
felelő úthálózat futja be s annak minden rész
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lete nemcsak a fát rendszerint szállítani szokott 
járművel, hanem kocsin, lóháton, gyalog, biciklin, 
vagy gépkocsin bármely időben megközelíthető.

Ez a belterjes erdőgazdaságnak elkerülhetetlen 
feltétele, mert csak úgy válnak lehetővé a szak
szerű gyérítések keresztül vezetése, a minden 
tekintetben kielégítő erdővédelem mellékhaszon
vételek és a melléktermények értékesítése, ok
szerű vad- és halgazdaság űzése s általában 
az összes erdőgazdasági teendők akadálytalan 
ellátása.

Az hiú ábránd, hogy erdei vasútakkal is fel 
lehet tárni egy erdőt, illetve a vasúthálózatot is 
fel lehet tartani állandóan, mert ha egyszer már 
a talpfák korhadni kezdtek, a vasúti sínek el
rozsdásodnak, az árvizek meglazítják a feltölté
seket, törmelék gyűlik a bevágásokba, egy olyan 
vonalat karban tartani, melyen már a faanyag 
rendszeres szállítása szünetel, csak tetemes költ
séggel lehetne s erre az áldozatra magyarországi 
erdőgazda bajosan kapható.

Ha már egy-egy völgyből kitermeltük a fa
anyagot, bizonyos ideig, mondjuk 20—30 évig, 
de esetleg az egész vágásforduló, tartamáig, oda 
használattal vissza nem térhetünk s ez az idő 
éppen elég arra, hogy vasútunk tönkre menjen 
s az ilyen felhagyott pályatest, mint számtalan 
példa igazolja, nemhogy közlekedési út volna, 
hanem jelentékeny közlekedési akadállyá változik.

Ezzel szemben az egyszer jól megépített út, 
ha járva nem lesz, nem is igényel erősebb fen- 
tartási költségeket, mint a vízáteresztő és 
levezető árkok és az út testének tisztántartását, 
amit az útkaparó is elvégez.

Muzsnay Géza „Erdőrendezésünk felmérése“ 
című művében például ezeket Írja:

Az erdők feltárásának s főképpen jó erdei út
hálózatok létesítésének a rendkívül nagy fon
tosságát az erdőgazdaságokra nézve a kultúrá
ban előrehaladottabb külföldön,már régen felis
merték mindenfelé. És méltányolják is azáltal, 
hogy az erdei útak építésére és fentartására 
nagy összegeket fordítanak. Mert tisztában van
nak azzal, hogy az erdő megfelelő úthálózat 
nélkül félig-meddig holt tőke, amely csak na
gyobb befektetések révén válik valóban gyü
mölcsözővé.

íme, az előrehaladott kultúrával bíró külföld 
útakkal tárja fel erdőit és nem erdei vasútakkal, 
pedig abban az időben, mikor úthálózatát 
nagy költségekkel építeni kezdette, még nem 
voltak az úttesten vontató gépjárművek fel
találva. És ugyan mit érnek el a művelt nyu
gaton a jó útakkal. St.-Blasien közelében látta 
Muzsnay, hogy négy ló két egymás után kötött 
szekeren felrakva 24 ürméter cellulóse fát von
tatott könnyedén maga után. A badeni Schwarz- 
valdban két ló után 7—10 m3 fenyő épületi fát, 
vagy 6 ürméter bükktüzifát raknak.

Ezzel a terheléssel már ők amortizálták drága 
úthálózataikat, és előnyösebben jöttek ki, mint 
mi erdei vasútjainkkal.

A vasút előnyei ugyanis, mint később rész
letesen igazolni szerencsém lesz, csak egy vo
nalra terelt tömegszállításoknál jelentkeznek erő
sebben, ellenben az útak előnyei válnak túl
nyomóvá, mihelyt sok elágazással nagy terüle
tekről kell valósággal kocsi-teherként össze
szedni s kisebb tömegekben levontatni a szállí
tandó anyagot.

Az erdei szállításainknál ez az utóbbi eset 
majdnem általános.

És ha ilyen természetű szállításokat, mint fent 
hivatkozott külföldi példák is igazolják, az állati 
vonóerő is előnnyel lebonyolíthat, most a gép
járművel való vontatás megvalósúlása után már 
gondolkoznunk sem kellene azon, hogy útháló
zatokat építsünk-e vagy erdei vasutakat.

A szállítás olcsósága ugyanis az arra fordí
tott időtől és erőtől függ és sokkal kisebb rész
ben a befektetett tőke nagyságától.

Egy 35—40 H. P. benzin-üzemü gépkocsi 
egyenetlen terepen le és fel 16% -esésig egy 
vaggon terhet vontat maga után ; ha csak le
felé, vagy egyenes úton való vontatás kíván
tatik, kétannyit is elhúz, 16 kilométeres átlagos 
sebességgel. Naponta 100 kilométer útat képes 
megtenni fenti terheléssel, tehát 100—200 vag- 
gon-kilométer teljesítő képessége van, szemben 
a Schwarzwaldi 6 ürméter terhelésű 2 fogatú 
igaerőnek 5 vaggon-kilométer teljesítő képessé
gével. És ennek a gépjárműnek a járatása alig 
kerül annyiba, mint három kétfogatu kocsié, 

) tehát egy-ugyan költségért 15 vaggon-kilométer- 
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rel szemben minimum 100, maximum 200 
vaggon-kilométer teljesítő képesség áll a gép-' 
jármű előnyére.

íme, a technika csodás alkotása vagyont sze
rezhet az okos erdőgazdának, csak a kezünket 
kell utána nyújtanunk, és mégis, mintha mi sem 
történne körülöttünk, vígan tervezgetjük tovább 
vasútjainkat még ott is, ahol, mint például Ruszka- 
bányán, 15—20 kilométer hosszú igen jó törvény
hatósági út van készen arra, hogy az úthálózat 
főere legyen.

Kaán Károly az Erdészeti Lapok 1902. évi
VI. füzetében, az „Ut-e vagy vasút“ című figye
lemre méltó értekezésében, habár bizonyos tar
tózkodással, úgy erdőgazdasági szempontból, 
mint a közérdek szempontjából is az úthálózat 
kiépítését ajánlja inkább.

Tartózkodásának főoka, hogy a szászok és 
poroszok által favorizált erdei vasútakkal való 
erdőfeltárás számos sikerült esetét volt módjá
ban láthatni.

Ne feledjük azonban, hogy az erdei vasűtak- 
kal való feltárás nálunk csak akkor lehetne 
indokolt, ha olyan gazdasági beosztást létesít
hetnénk, hogy feltárt erdőterületünk állandóan 
használat alatt álljon, s a kiépített erdei vasúta- 
kon a szállítás sohase szüneteljen, Ha módunk 
volna hozzá, hogy erdei vasúti hálózatunkat 
egyszerre kiépítsük, s üzembe állítsuk ; ha nem
csak erdei termékek, de- más anyagok szállítása 
is biztosítva van ; ha az erdei vasúthálózatnak 
már kiépített vasúti fővonalakhoz, vagy vicinális 
vasútakhoz való előnyös csatolása lehetséges, s 
végül ha a terepviszonyok nem nehezek, mert 
nagy esésű, sziklás, kanyargós, szűk völgyeken, 
meredek oldalakon a vasúthálózat kiépítése, mint 
később látni fogjuk, sokkal nehezebb és költsé
gesebb a terepviszonyokhoz inkább simuló na
gyobb esésekkel építhető kocsiút-hálózat épí
tésénél.

Az erdei kocsiút-hálózat fokozatos feltárással 
is kiépíthető anélkül, hogy a hiába való fen- 
tartási költségek jelentékenyen felszaporodnának. 
Az erdei vasút a faanyagot csak a rakodókon 
veheti fel. Hosszú szárnyvonalakon a hálózat 
erezetszerü elosztása mellett a találkozások, ki
térések, kocsik szétterelése, összeszedése stb., 

még kevés anyagforgalom mellett is, az anyag
szállítást bonyolulttá, nehézkessé, hosszadalmassá 
és költségessé teszik, mig kocsiút-hálózatnál az 
anyag bárhol felvehető, kitérések, találkozások, 
több irányból való anyagösszehordás stb. egy
általán nem komplikálják a szállítást.

Az a hiedelem sem alapos, hogy a kocsiút
hálózat kiépítése általában több költségbe kerül, 
mint a vasút, ezt később számításokkal igazolom, 
egyelőre csak az általános okokat sorolom fel.

Úthálózat építésénél elmarad a kisajátítás, a 
rendszerint közelebb csatlakozó törvényhatósági 
és országútak megrövidítik a vonalat, nem kell 
tűzvédő pászta, nem kell tűzbiztosítás, s nincs 
is tűzveszély.

A sima síneken közlekedő vasút legfeljebb 
7% emelkedésig építhető, de a vontatásra ked
vező feltételek már 5% esésnél véget érnek, 
ezen felül már korlátolt a felfelé való vontatás, 
s veszedelmes a lefelé való eresztés. Az esések 
lehetőleg kiegyenlítendők, a kanyarulat minimá
lis 30—40 méter sugárral képezendők.

Ezzel szemben az erdei főútak 10%, a mellék- 
útak 15% esésig építhetők (a teher-automobil, 
mint később látni fogjuk, 16% emelkedést is 
meghág teljes rakománnyal). Az esések rövid 
szakaszonkint is változók lehetnek, 10 méteres 
sugárral képezett útkanyarulatok teljesen ele
gendők, s ezen 24 méteres szálfa is lehozható.

Mig tehát a vasútnál a föltöltések, bevágások, 
átvágások, áthidalások, kanyarulatok stb. lépten- 
nyomon követik egymást, az út könnyebben 
simul a talajegyenetlenségekhez, ügyesen kerül
heti el az akadályokat, s már ez oknál fogva, 
habár alapfekvése szélesebb is a vasútnál, ne
héz terepen a földmozgósítási munkálat össze- 
mérhetlenül kevesebb az útnál, mint a vas
útnál.

Feltárandó erdőinkben talán majdnem kivétel 
nélkül van elegendő kő- és kavicsanyag az 
úttest kövezésére, s ennek szállítása az út épí
tési költségeit nem emeli.

Csak két esetet tudok, mikor az út építése 
költségesebb, mint a vasút, először: ha sík tere
pen kell építenünk útat, ahova a kőanyagot 
messziről kell szállítani, másodszor: ha köz
forgalmi útakat kell hosszabb szakaszban ki
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vagy átépíteni, hogy erdei úthálózatunkhoz a 
csatlakozást megnyerjük.

Az első esetnél a vasút sem kíván több 
egyengetési munkálatot, mint a kocsiút, s mivel 
ez szélesebb alappal bír, természetesen úgy a 
földmozgósítási munka, mint az anyagszükség
lete nagyobb.

A második esetnél a többköltséget az okozza, 
hogy szélesebb utakat kell építenünk, mint külön
ben, mert saját területünkön és saját forgalmi 
céljainkra az erdei főút elegendő ha 4 méter 
szélességben (két nyom széles) épül ki, a mellék- 
útak pedig 25 méter szélességben, mig köz
forgalmi célokra, ha arra g'épjárművel való fa
anyagszállítás is tereltetik, legalább 6—8 méter 
szélességben építendő az út ki.

Ez a két eset sem indokolja azonban a min
den tekintetben előnyösebb úthálózat kiépítésé
nek mellőzését, mert az út, mint korlátlan for
galmi eszköz, inkább szolgálja a közérdeket, 
mint egy csak bizonyos anyag szállítására be
rendezett vasútvonal.

Muzsnay és Kaán is hivatkoznak a külföldi 
példákra, hogy ott éppen az erdőfeltárás köz
érdekű voltára való tekintetből a közútak és il
letve a korlátlan forgalmi vasútak hálózatának 
kiépítésével az állam s az erdőbirtokosok már 
csak a saját birtokaik feltárásához szükséges út
hálózat kiépítésének terhét kényszerülnek viselni.

Nos, azt a nehéznek látszó problémát, hogy 
némely bükkös erdőség feltárásáért • sokszor 
50—100 km. községi, vagy törvényhatósági, 
avagy közdülő-út volna első sorban kiépítendő, 
nem lehetne nálunk állami beavatkozással meg
oldani?

A közútak kiépítése és fentartása első sorban 
állami érdek. Egy erdőbirtokos, ha különben 
kincstári voln-a is az, nem terhelhető azzal, hogy 
közútakat építsen ki és tartson fel, csak azért, 
mert azon neki is volna szállítani való anyaga.

Ellenben minél nagyobb anyagforgalmat igér 
egy-egy útvonal, annál sürgősebb állami érdek 
annak kiépítése.

Sajnos, nálunk a közútakat nem kizárólag 
csak az állam tartja fel, hanem mint közisme
retes, a közdülő-utakat a dülőbeli birtokosság, 
a községi és helyi érdekű utakat az érdekelt 

községek kezelik, azután vannak főbb útvonalak, 
melyeknek kiépítésére a törvényhatóság kötelez- 
tetett, végül a főbb forgalmi fő-útvonalakat az 
állam tartja fenn.

Mi természetesebb kívánság, mint az, hogy 
azon útakat, melyeknek kiépítésétől nagy anyag
forgalom várható, mint jelesül a feltáráhdó erdő
ségek, bányák, vagy bizonyos iparilag feldol
gozható anyagok előfordulási helyei közelébe ve
zető útakat, maga az állam építse ki s tartsa fent?

Állami útak úgyis vannak s minthogy rend
szerint éppen a fent említett útak kiépítésére 
sem az érdékeltség, sem a községek nem szo
ríthatók, de a kiépítés közérdekű volta nyilván
való, én a legtermészetesebb megoldásnak tar
tanám, ha az érdekelt erdő-, bánya-, stb. birto
kosok kérelmére — és amennyiben érdekeltek 
az útanyag forgalmát biztosítani képesek, az 
állam építtetné ki az útakat, mint állami út
szakaszokat.

Nem hiszem, hogy a földmivelésügyi minis
tér mint erdőbirtokos, ezen a közforgalmat és 
közvagyonosodást emelő és sokszor igazán 
csak jelentéktelen áldozatokat kívánó befekteté
sek közérdekű voltáról meg ne tudná győzni 
az illetékes kereskedelemügyi ministert s az ő. 
kezdeményezésére ez az államsegély-akció 
esetleg törvényhozási intézkedések közbejöttével 
keresztülvihető ne. volna.

Erdőink, főleg bükköseink feltárásához pedig 
éppen csak ez hiányzik, mert ha erdőségeink 
közelébe jó közforgalmi útak lettek építve, áz 
az erdei úthálózat kiépítését, már saját jól fel
fogott gazdasági érdekéből is, kiépíthetné az 
erdőbirtokos, annyival inkább,, mert ez így 
minden kétségen kívül jövedelmező befektetés 
volna.

A közforgalmi útak közeibe hozása egyéb
ként az út, vagy vasút vitáját is végleg eldön- 
tené, mert így már minden körülmények között 
csakis az erdei úthálózat kiépítése felelne meg 
az erdőgazdaság érdekeinek leginkább.

' (Folyt, köv.)
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Magyarország mai helyzete és a 
magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos.

A fenti cím alatt megjelent tanulmányomban, 
a gyakorlati élet adataiból szerzett tapasztalataim 
alapján, következtetéseket vontam le. Most foly
tatólag e következtetéseknek a gyakorlatban való 
érvényesítés-módját tárgyalom.
A megfelelő talajhasználatnak életbeléptetése.

Általánosságban a mai törvényeknek keretén 
belül, a nem feltétlen 'erdőtalajnak, a legjobban 
jövedelmező mívelési ágra való átváltoztatását 
elősegíti:

1. annak kimondása, hogy a nem feltétlen 
erdőtalajjal bíró s rendszeres erdőkezelésre köte
lezett erdőkben a mostani s eddig elrendelt erdő
sítéseknek kötelező volta 3 évre felfüggesztetik ;

2. az 1. alatt jelzett erdőknek birtokosai kö
zül, aki erdejét íeltétlen erdőtalajjal kicserélni 
óhajtja, ez iránt az említett 3 év alatt, . a föld- 
mívelésügyi ministerhez kérvényt adjon be ;

3. amelyik erdőbirtokos, a ma feltétlen erdő
talajnak minősített erdejét nem feltétlen erdő
talajjal bírónak véli, adjon be a megvizsgálás 
iránt folyamodványt;

4. a beadott kérvények soron kívül intézen- 
dők el;

5. a kitűzött 3 év leteltével azok az erdősí
tések, amelyeknek kötelező volta felfüggesztetett, 
újra kötelezőkké válnak a folytatólag jövő 3 év 
alatt; de ha csereügy van folyamatban, a fel
függesztés még 3 évig érvényes leend;

6. az állam adjon példát a megfelelő talaj
használatra ;

7. ha magáhosok hasonló cserét kérnek, ezt 
is segítse elő az állam ; (p. o. közvetve az al
truista bank útján, közvetlenül pénzkölcsönnel, a 
cserébe kimutatandó feltétlen erdőtalaju erdők 
megszerzésére nézve tájékoztatás stb.)

E pontozatokkál el lenne érve, hogy amig az 
illető talajok megfelelő magasabb jövedelmezési 
osztályba tartozó mívelési ág alá vonatnának, 
azaz az Qrszágnak körülbelül 200 millió koro
nával több évi jövedelmet nyújtanának, s ez az 
államnak legalább is 1 millió K évi adótöbble
tet szerezne, — addig ugyanannyi feltétlen 

erdőtalaj, rövid néhány év alatt megfelelő 
kezelés alá jutna.

Mintegy 16 éve a Természettudományi Köz
lönyben olvastam, hogy egy angol nemzetgazda, 
mivel az emberiség a búzát választotta főtáp
szerül, nemzetgazdasági feladatul tűzte ki a búzát 
termő talajoknak szaporítását és hozzá tette, 
hogy Magyarországon még sok ily célra fel
használható talaj van.

És igazsága van. A főszükséglet az enni való. 
Miért termelnénk tehát fát az ily talajokon, mi
kor ez által termény- és értékveszteséget szen
vedünk.

Nézzük továbbá a nemzeti szempontot, nyer-e 
a cserékkel a magyarság. Határozottan meg 
lehet állapítani, hogy a magyarság, mivel a 
nem feltétlen erdőtalajok majdnem kivétel nél
kül magyarok kezén vannak, legalább meg
tízszerezi mai erdejének értékét, s mivel nem
zetiségi vidéken vásárol erdőtalajt, egyúttal 
ezt is megtartja a magyarság számára.

Már ez az eredmény megéri, hogy ennek 
érdekében á magyar erdészet lemondjon a nem 
feltétlen erdőtalajoknak erdőként leendő' további 
jövedelmeztetéséről.

Ugyanez a következtetés vonható le a cserék 
ügyének történetéből, melynek fejlődése ennek 
feltétlen helyes voltát bizonyítja, vagyis ami 
helyes, befejezéshez juttatandó, s ez lehetőleg 
siettetendő.

A 7. pontözat előmozdítaná az erdőtalajok
nak helyes osztályozását, ami ma nincs meg.

És erre szükség volna, mert Serényi Béla 
gróf földmiv. minister úr Őnagyméltóságának 
eléggé nem méltatható kezdeményezésére foly
nak a munkálatok az erdőtörvény povelláris át
dolgozására, a kopárok befásítása és az állami 
erdőknek jövedelmezőbbé^ tételét illetőleg, — és 
ezekhez kellő alap szükséges.

Ezen állításomnak bizonyítására következőket 
hozom fel. Nem veszem fel bizonyíték alá az 
egész országot, hanem csak kerületemet, mert 
az egész országról csak egyes adataim vannak, 
kerületemet pedig ismerem, és erről közvetlen 
tudomásomként sok adatot hozhatok fel.

A m. kir. kormánynak 1910. évi működésé
ről szóló „Magyarország földmívelésügye 1910. 
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évben“ című kiadványnak 58. és 69-ik lapján 
következők találhatók:

„Az erdőterület részletezése a talaj minősége 
s fanemek szerint 1910. év végén törvény
hatóságonként. “

Véderdő
Futó-

- talajú
Feltétlen 

erdö- 
talaju

Nem 
feltétlen

talajú

erdőterület, hektárban

Bácsbodrog m. . . 853 6887 13570 8287

Baja város .... - 150 - -
Újvidék város . . . - - 147 515

Torontál m. ... - 46 2893 7038

Pancsova város - 2 170

Ezek az adatok, — csekély kivételtől el
tekintve — ezelőtt 30—32 évvel vétettek fel az 
1879. évi XXXI. t.-c. alapján. Ennek a törvény
nek az a célja, hogy az erdőtalajok okszerű ke
zeléssel kellő karba hozva megfelelően jövedel
mezzenek. Hogy ezt a célt el lehessen érni, a 
magyar erdészetnek ezzel az lett feladatává 
téve, hogy szervezkedjék és a törvényben biz
tosított hatáskörét érvényesítse.

A szervezkedés úgy történt, hogy a hatáskör 
minél szélesebben, minél több erdőre terjed
hessen ki, amit úgy értek el, hogy amelyik 
erdőre reá illett nagyban, vagy többé-kevésbé a 
feltétlen erdőtalaj jellegzés: így vették fel az 
egészet és ilyenként törzskönyvelték.

Ennek az eljárásnak volt lélektani alapja és 
létjoga, mert a helyes rendszeres kezelés így 
több erdőre volt kiterjeszthető, már pedig a 
helyes rendszeres kezelést mindenik értékesít
hető erdőre, csakis kívánatosnak lehet kijelen
teni. Úgy, de amint mindennek van határa, 
ennek az eljárásnak is és itt különbözik az 
akkori felfogás a maitól, t. i. ma az az irány
zat: mire való ott helyes erdőkezelést kívánni, 
ahol az erdőgazdaságot a birtokos ennek cse
kély jövedelmezősége miatt és az erdőtalaj 
alkalmasságánál fogva egyéb jobban jövedelmező 
mívelési ággal felcserélni óhajtja s az erdőt 
hajlandó feltétlen erdőtalaj megszerzésével helyet- 
tesítni? Mig ezelőtt 30—32 évvel, mivel alapot 
kellett teremteni s mivel alap hiányában tájé
kozatlanok voltak és attól féltek, hogy kevés 

erdő marad: arra törekedtek, miszerint az 
összes meglevő erdőterület megtartassák a fa
termeléshez. Ma már bebizonyosodott, hogy 
csak a feltétlen erdőtalajon levő erdők is elég 
fát termelnek az ország számára s a mai fa
termés nem is használható fel teljesen, bizo
nyítja ezt, hogy a kincstári erdőkben az 1910. 
évi vágásterületeknek 78 °/o-a azaz 57000 k. 
hold nem volt értékesíthető. Tényeken alapuló 
az a következtetés jut tehát kifejezésre, hogy a 
nem feltétlen erdőtalajon álló erdők fatermése 
nélkülözhető s ennélfogva ezek irtassanak ki, 
talajuk pedig a nagy átlagban legalább 10-szer 
annyit jövedelmező egyéb mivelési ágra hasz
náltassák s ezáltal új nemzeti erőforrás fakadjon.

Nem hibásak tehát az akkori összeírást tel
jesítő szakférfiak, de viszont teljesen megokolt 
s így helyes az új felfogás, hogy mire való 
erdőként okszerűen hasznosítani a nem feltétlen 
erdőtalajt, mikor az egyéb mívelési ág mellett 
okszerűen kezelve tízszer annyit jövedelmez és 
e talajokat az elpusztulástól az erdőmívelés által 
úgy sem kell oltalmazni, sőt éppen az okszerű
ség kell hogy kizárja a kevesebb jövedelmű 
erdőként váló hasznosítást, mert csak az a 
gazdaság nevezhető okszerűnek, amely a ta
lajt legmegfelelőbben tudja hasznosítani.

Hogy mindezek dacára ez az új felfogás 
miért nyer csak lassan tért: ennek oka, hogy 
minden újításnak és új felfogásnak, előbb meg 
kell győznie a rendelkezésjogot még kezében 
tartó régi felfogást arról, hogy <a régi irányzat, 
— melytől már a megszokás miatt is nehéz el
térni. — a mai viszonyokhoz már nem simul, 
tehát nem ahhoz illő és így nem is helyes.

Hogy erdőre mily mértékben van szükség, e 
tekintetben utalok arra, hogy a mai 13.000,000 
kát. h. erdőnek fatermese következő:

Évi fater-

6 millió bükk s egyéb lombfa erdő 16 
3.5 „ tölgy „ 7
3.5 „• fenyő „ 12

együtt köbméterekben 35 
millió, melyből a kivágatási, szállítási apadást, 
mintegy 5 milliót levonva, tényleg felhasznál
ható 30 millió köbméter, melyből 7 millió köb
méter műfa és 23 millió tűzifa s így az ország 
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lakosságára fejenként több esik 1 köbméternél', 
holott az évi szükséglet fejenként nem tesz ki 
1 köbmétert, mert egyéb tüzelőanyag is nagy 
mennyiségben kerül felhasználás alá, úgyannyira, 
hogy 9—10 millió kát. hold erdőnek 18 millió 
köbméternyi tűzifa-termése is elég 22—25 millió 
lakosságnak is.

Ezzel szemben pedig szántóföldekre, rétekre 
szükség van, még pedig nagy mértékben, mit 
igazol árának hirtelen történt nagymérvű fel
szökése és az u. n. földéhség, vagyis a szántó
földek után való erős törekvés.

És hogy újabb bizonyítékot hozzak fel a mel
lett, hogy van elég fánk, utalok az „Erdészeti 
Lapok“ 1912. évi Vlll-ik füzetében megjelent 
„Bükköseink érdekében“ című közleményre, 
mely szerint „Egyedül bükköseink azok, me
lyekben még nagyobb készletfeleslegeink van
nak.“ Ez igaz. Viszont az is igaz, ahol készlet
felesleg van, ott megtakarításra nincs szükség. 
Mivel pedig a bükkösök az ország erdőségének 
48 °/o-át teszik : ebből következik, hogy igen 
sok készletfeleslegünk van.

A cikknek további részeivel éppen ezért nem 
értek egyet, mert takarékos elbánást ajánl a 
bükkösökben is, és főleg még azért is, mert 
bükköseinknek több mint fele .őserdő, melyben 
a fatömeg növekvése egyenlő az apadással, azaz 
nem gyarapszik a fatömege (1. M. E. 1912. évi 
234. oldal), faanyagának minősége sem jó, tö
rékeny parázs, színe vörösödővé vált; az ily 
faanyag bútorfának éppen nem, vasúti talpfának 
pedig kis részben használható fel, sőt mint tűzifa 
is 2-od rendű, mely a szobában, többé-kevésbé 
való romlottsági fokához képest, erősebb vagy 
gyengébben .észrevehető nehéz szagával árulja 
el romlottságát.*

Az ily fatömeggel nem hogy takarékoskodni 
kellene tehát, hanem éppen ellenkezőleg, fel kell 
használni és új életképest helyébe betelepíteni 
s mivel sok bükkös van oly talajon, amelyen 
értékesebb tölgy vagy fenyő volna termeszthető: 
ezeket a fanemeket kellő arányban közbe lehet 
telepíteni, amidőn az erdő mindjárt többet érne, 

* L. „Az Est“ 1912. jul. 13. száma 10. oldal: „minden szakember 
tudja, hogy a keleteurópai bükkfa-erdőségekben, miután ezek- túl
koros őserdők, minden egyes törzs álgesztes“.

mert a vágáskorban 4-szer, 5-ször annyit le
hetne kapni érte, mintha a mostani faállomány
nyal takarékoskodunk. Tehát nem érdemes vele 
takarékoskodni, mert a takarékosság veszteség
gel jár, és ha ismét takarékoskodó tulajdonos 
következik a takarékoskodó után, akkor a vén 
rossz bükkös sohasem lesz kivágva.

Túlságba eső takarékoskodás volna tehát a 
cikkben nyilatkozó aggodalmas eljárás, amellyel 
a magyar erdészetnek végre-valahára szakítani 
kell. Ellenben a hibás fakészleteknek újjal való 
felcserélése kívánatos lévén: ezt csak úgy ér
hetjük el, ha ennek versenytársát a nem fel
tétlen erdőtalajnak fatermeléssel való hasznosí
tását küszöböljük s figyelmünket a feltétlen 
erdőtalajnak kellő művelésére s a rajta nevelt 
faállomány jó értékesítésére fordítjuk, mert 
ha 10 millió kát. hold feltétlen erdőtalajon 
az erdőket kellően berendezzük s jól ke
zeljük: e területen lesz annyi évi fatermés, 
mint a mai 15 millió kát. holdon.

Ésszerű tehat a jelzett célra törekedni, mit 
nagyon elő fog segíteni az erdőknek talajminőség 
szerinti új osztályozása. Ha újra lennének osz
tályozva az erdők, a közölt kimutatás körülbelől 
következőleg nézne ki :

Véd

rdőtalaju

Feltét- Nem
len feltétlen Jegyzet

erdő, hektár

Bácsbodrog m. 10 3000 100 26487
A futóhomo-

Baja város . . . — — 143 ton áltók

Újvidék város . . - - - 662
az ezután

iTörontál m. . . — 100 — 9877 erdősttehdő

Pancsova város . - - ”1 172

És miért lesz így: azért, mert a mai nyilván
tartott adatok túlhaladottak. Így p. o. Újvidék 
városban feltétlen erdőtalaju erdő éppen nincsen. 
A 30 éves adatok oly erdőre vonatkoznak, mely 
mintegy 20 évvel ezelőtt kiírtatott s ma talaja 
szántó, kert, rét s szőllő-művelés alatt áll. A mai 
erdőt pedig jól ismerem. Zenta város erdeje követ
kezőleg volt felveendő újabb rendelet szerint: 

feltétlen erdőtalaj .... 359 6
178'2 

terméketlen............................... o/o6’4
Együtt 544'2 
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holott a 359 6 kát. hold erdő teljesen ugyanolyan 
talajjal bír, mint az erdőt körülvevő s ma 130 
korona bérért bérbeadott szántóföldek és a 178’2 
kát. hold füzeserdő a Tisza partján, melynek 
igen jó kaszáló s legelő talaja van, ármentesítés 
esetére a legkitűnőbb zentai szántóföldekkel egy 
ugyanazon minőségű szántóföld volna.

Ugyanígy a Magyarkanizsa város 550 íc h. 
erdeje és Szabadka városnak 7998 k. h. erde
jében nem volna semmi nem feltétlen erdőtalaj 
sem? Ezt anélkül, hogy ezen erdőket ismerném, 
határozottan kétségbe vonom annyival is inkább, 
mert sohasem volt ezen erdők közt nem feltétlen 
erdőtalaj kitüntetve, mégis ezekből az erdőkből az
u. n. Vöröserdő már kitűnő szőlőkké alakíttatott.

Ennyit elégnek tartok arra felemlíteni, hogy 
az erdőtalajoknak új osztályozása mennyire 
helyénvaló. (Folyt, köv.)

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos.

Ezen iránypont fotografikus képe segítségével a belső 
munkák során meghatározhatjuk á műszer optikai ten
gelyének a fekvését.

Fototeodolit- és fotobusszolánál a két irány által bezárt 
szöget a vízszintes körbeosztással, illetve a kompasszal 
mérjük be. Oly műszereknél, ahol a távcső merőleges 
az optikai tengelyre, ezen 90°, ill. 100° eltérést tekin
tetbe kell venni, kivéve, ha a bezárt szögek űi = ö2 = 
90°, amikor az irányzó-tengely helyzetét közvetlenül 
kapjuk.

Ha felvételeinket stereoszkopikus rendszálmérésre ala
pítottuk, akkor a felvételnél az optikai tengelynek az 
alapvonallal 90°-nyi szöget kell bezárnia. A műszernek 
ilyképen való tájékozását azáltal érjük el, hogy oly mű
szereket alkalmazunk, melyeknél a távcső merőleges az 
optikai tengelyre, amikor is Ai pontban felállva és táv
csövünkkel élesen megirányozva az Az pontot, elértük 
azt, hogy műszerünk optikai tengelye, az A, álláspontban 
merőleges lesz az Á,Á^ alapvonalra.. Hasonlóan tájékozzuk 
műszerünket az A2 pontban is.

Mérésünk következő fázisa, maga a fényképfelvétel, 
Ennél ügyelnünk kell arra, hogy a készülék, az exponá
lás ideje alatt el ne mozduljon.

Ezt megfelelő objektivzárral érhetjük el, továbbá azáltal 
is, hogy ha a műszerállvány stabilitását fokozzuk. E 
célból az állványlábak közé vászonzsák erősíthető, melyet 
a kéznél lévő súlyosabb anyaggal (pl. homok, kő stb.) 
megtöltünk.

Mérési adatainkat jegyzőkönyvbe foglaljuk, melynek 
használatos alakját az alábbi táblázat mutatja :

Álláspont Műszer

jele

magas
sága

gasság

m m

At 675-25 1-42

a2 682-60 1-38

Szögleolvasás

0’
243

167

75

294

25

12

37

30

30

30

30

83-05

59-60

Objektiv 
állás

Fotogr. jegyzet

JegyzetDioptra Kasetta 
v. lencse

Exponálás 
ideje

“mm?- szám sec.

12 1 */J2
Starke Kamerer-féle mű
szer 4751. sz.k =-217 mm.

14 2

VI. Fotogrammétriai belső munkálatok.
1. A képek technikai kidolgozása.

A szabadban felvett fényképek technikai kidolgozása 
belső teendőnk legelsőbbike. A fényképezés technikájá
nak ismertetésére munkám szűk keretén belül, nem ter- 
jeszkedhetem ki, itt csak utalok a szakirodalom számos 
magyarnyelvű munkájára

Elég annyit' megemlítenem, hogy további munkánk 
céljaira úgy á papiros pozitivát, mint a negativ és diapo- 
sitiv képeket használhatjuk. Az utóbbiakat akkor, ha a 

* O, és O2 szögadatok az optikai tengelyekre vonatkoznak. A ste- 
reoskopikus mérésnél természetszerűleg ezen szögadatok elmaradnak.

rendszálak bemérése komparator segítségével történik, 
amikor iS a képek alulról lévén megvilágítva, kell, hogy 
átlátszók legyenek. Ajánlatos a képeket megnagyítani is, 
könnyebb áttekinthetőség és a képen való esetleges ter
vezés céljából.

2. A képek kidolgozása közben fellépő összehúzódás
okozta hibák meghatározása.

A fényképek kidolgozása közben, a lemezt fedő gelatin- 
hártya, de még inkább a papirpozitiv, a vegyszerekkel 
való kezelés közbén, bizonyos mértékig összehúzódnák. 
Hogy az összehúzódás okozta hiba értéke, mekkora, azt 
a centiméterbeosztás mutatja, az irányzókeret szélén. 
Ezen beosztás képe a negativ, illetve positiv képeken 
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fellelhető, ahol a 10 ’%t-nek megfelelő rovátka-közöket 
lemérve, meghatározhatjuk az összehúzódás mértékét. Az 
1 mlm-re eső hiba értékével kell a fényképről lemért 
összes adatokat szorozni. Hogy ezen számításnál járó 
redukálásokát elkerüljük, csak a képállandót redukáljuk 
a megfelelő mértékben.:

Ha mi pl. a 10 ’%t-nek megfelelő rovátkaközt a fény
képről, a lehető legnagyobb pontossággal lemérve, d = 9-6 
®fe-t kapunk és ha műszerünkre nézve k 128 
akkor a megfelelően redukált képállandó:

ki = 122-88
Ha az összehúzódás mértéke más a vízszintes és más 

a függőleges irányokban, akkor kétféle redukált képállandót 
kell alkalmaznunk.

3. A mérési adatok feldolgozása.
Fényképeink kidolgozásával és az esetleg szükséges 

képállandó-redukálással elkészülve, hozzáláthatunk a tér
képeléshez.

A tereppontok térképelése amely grafikus úton, vagy 
számítás által történhetik, az egyes műszerek és mérés
módok alkalmazása mellett, más és más.

a) Mérés fotogrammeterrel.

Az előző fejezetben ismertetett külső munkálatok és a 
felvételek elkészítése után, következik az egyes terep
pontok berajzolása. Legyen adott esetben (17. kép) alap
vonalunk Aj a2 és iránypontunk I, melynek Ii és I2 ké
pei a positiv képpáron (KK — KK) a függőleges irány
vonaltól Xi és X2 távolságnyira fekszenek. Az ax Oj és 

optikai tengelyek megszerkeszthetése céljából tér
képünkön, melyre az alapvonalat és az I iránypontot 
előző méréseink alapján már felhordtuk, az Ai pontból 
az r = V k2 4- Xxs távolságot I felé felrakva, a nyert 
Ii és az Ai pontokból Xi és k értékét körzőbe fogva, 
íveket vonunk. A körívek metszéspontja adja az ax Ox 
optikai tengely irányát. Hasonlóan határozhatjuk meg 
az O2 a2 tengelyt is.

Az Aj Ox és a3 O2 tengelyek meghatározása matema
tikailag is végezhető. Ezen szárpítás menete szerzőnek 

„A photoboussola alkalmazása a monokuláris rendszál- 
mérésre alapított photogrammétriában“ című munkájá
ban található.

A, tengelyek lerajzolása után, a mérés további menete 
a következő szakasz szerint történik.

b) Tereppontok felvétele fototeodolittal.

Az alkalmazható eljárások lehetnek: grafikaiak és 
matematikaiak.

A leggyakorlatibb értékű grafikus eljárást a bevezető 
részben ismertettem. Ezen mód a fotogramméterrel való 
felvételezésnél i's előnyösen alkalmazható, valamint a 
matematikai eljárások is. Többféle matematikai megoldás 
van alkalmazásban. Egy trigonometriai és egy analitikai 
módot ismertet szerző „A fényképezés az erdőmérés 
szolgálatában“ című munkájában. Aránylag a leggyor
sabban célravezető eljárás Dolezal szerint a következő:

A külső munkák, nevezetesen az «1, 0:2 és a adatok 
bemérése után, meghatározzuk a hí és h2 hosszakat és 
ezekkel az Ai és A2 végpontokból köríveket szerkesztve,

a metszési pont adja P tereppontunk helyét a vízszintes 
síkban; (18. kép.)

A szükséges hí és h2 értékek kiszámításához szük
séges értékek közül, a, ai, «2 és k adva vannak, Xi és 
X2 rendszálak a fényképről lemérhetők, wi és W2 szögek 
pedig a

x
,'sw- T 

kifejezés szerint meghatározhatók.
A sinustétel alapján :

, _ ______sin («2 — W2)______ ,
1 = 0 sin l(ai + $ — wi + -W2)] es

h2 = a_______ sin (ci — wi)
sin [(ai + 0:2) — (wi + W2)]

Ezen kifejezések egyszerű törtek lévén, logarithmikus 
úton gyorsan és pontosan kiszámíthatók.

P tereppont helyét a vízszintesben ilyen módon meg
határozva, áttérhetünk a szintkülönbségek kiszámítására.
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rint; ha xi2 és X22 értékekét (csekély értékük miatt jog
gal) elhanyagoljuk, marad:

hí , hami = yi — és ma = y2

Ezen két képlet adja P pontunk magasságát, az objektív 
magasságra (műszermagasság) vonatkoztatva. A tenger
szintre viszonyított magasság:

MP = Mi + m’i + mi = M2 + m’2 + rm 
amely egyenlőségben Mi és M2 az Ai, illetve A2 pon
toknak a tengerszintre viszonyított magassága, m’i és m’2 
pedig a műszermagasságokat jelentik. Fenti egyenlőség 
számításunk ellenőrzésére is szolgálhat.

Ha az objektivszánkát normál állásából kimozdítjuk, 
akkor az y értéket is a szükséges mértékben meg kell 
változtatnunk.

(Folytatjuk.)

Jegyzetek.
Az 1898. évi XIX. t.-c. életbelépte óta a gyakorlati 

élet a faárverési módok, feltételek, egyáltalában az egész 
faárverési eljárás körül határozott, kifogástalan normákat, 
megállapodásokat váltott ki. Mégis á jobb belátás, s a 
mintegy jogszokássá megerősödött kikötések ellenére néha 
indokolatlan, téves eltérések helyezkednek azokkal szembe. 
Ilyen az árverési feltételek azon világos pontjának mellő
zése, avagy pláne utólagos elejtése, hogy: „vevő az, ki 
a legmagasabb ajánlatot teszi“, vagy „legmagasabb árt 
kínálja“. Az 1898. évi XIX. t.-c. 1. §-a alá tartozó kisebb 
műveltségű erdőbirtokosok között, kiknek életszintje (stan
dard of life) rosszabb, jogosulatlan érdekek könnyen ér
vényesülnek s előfordult, hogy az árverési kikötések ezen 

pontját az árverés után elejtették. Sőt törvényhatóság 
is akadt, mely ezen eljárást megerősítette. Eltekintve attól, 
hogy ezen eljárás jogi szempontból teljesen tarthatatlan 
és oly perre vezethet, melyben a birtokosok pervesztése 
előre látható, szakszempontból is erős kifogás , alá esik, 
mert megdönti a szabad versenyből kifejlődhető legmaga
sabb árkialakulás elvét és oly jogbizonytalanságot teremt, 
mely első sorban a birtokosok érdekeit veszélyezteti.

Reá kell mutatni ezen esetekre, mert legfőbb ideje, 
hogy az ilyen anomáliák kiküszöböltessenek. Van egy 
erősen kifogásolható kikötés is, hogy: „eladó a beérke
zett ajánlatok feletti választási jogot fentartja magának“.

Egyések élhetnek ezen kikötéssel, de közvagyon felett 
őrködők, vágy közvagyont kezelők nem. Egészséges 
állami/ életben a jogbiztonságot nem személyes, hanem 
intézményes garanciák teremtik meg. Ma a nagy fakész
letek eladása napróí-napra fogyóban lévén, ilyen kiköté
seknek nem lehet többé jogosultságuk.

Köztudomású, hogy hazánkban az úrbéri birtokrende
zést — ritka a kivétel — minden gazdasági érzék nél
kül, a gazdasági érdekek legkisebb figyelembe vétele 
nélkül, tiszta individua.lisztikus felfogásban csak rideg 
magánjogi szabályok szerint hajtották végre. így történt 
a hegyvidékeken, hogy az úrbéri birtokrendezés során 
számtalan birtok rendeltetési céljával teljesen ellentéte
sen minősíttetett. Csak a legelőkre kell rámutatni. Min
den szaktársam számos esetet sorolhat fel, hogy állandó 
legeltetésre alkalmatlan, legszigorúbb feltétlen erdőtalajon 
lettek legelők kihasítva. Végzetes jogbotlás, súlyos bű
nözés volt ez a nép kárára és az előjogosok javára. És 
azt kellene hinni, hogy a mostani .belátásos, szocialisz- 
tikus irányzatú, kor sietteti ezen tévedések orvoslását. 
Korántsem! Gazdasági viszonyainknak megfelelő, jó 
legelő-törvény késik és százakra megy a legelők száma, 
melyeket ugyanazon birtokosnak alkalmasabb, de most 
erdőként kezelt területeivel lehetne és kellene kicserélni. 
Igen, de az eljárás oly körülményes és oly nehézségekbe 
ütközik, hogy az alacsony kúlturfokon lévő érdekeltek 
a, kezdeményezést hangoztatni sem merik, az állami erdő
tisztek pedig bürokratikus munkatúlhalmozásukban kerül
nek minden munkaszaporitást, a birtokosok -gazdasági 
helyzete pedig egyre rosszabbodik. Pedig a hegyvidéki 
parasztgazdaságoknak elsőbbrendű gazdasági érdeke, 
mint legelőik rendbehozatala, nem lehet. Hoffmeister 
wieni mezőgazdasági főiskolai tanár például megállapí
totta, hogy a 28 holdas gazdaságnak huszonkétszer akkora 
bevétele van állati termékekből, mint a növényiekből,*  
Keli-e ezeknél több bizonyíték?

A segítség minden elmulasztott perce drága, minél 
tovább halasztódik, annál nagyobb áldozatokba fog később 
kerülni.

* V. Pantz: Die Hochschutzzollpolitik Hohenblums und der 
Österreichische Bauernstand. Kritische Studie nach dem von Prof. 
Hoffmeister gepflogenen statistischen Erhebungen. Wien 1910,
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Forrnak a titkos kohók, napnemlátta új erdőtörvény
javaslatokat gyártanak. Nekünk alantas halandóknak csak 
egy-egy elkapott, röpke hírből van róluk sejtésünk. Vide
ant consules . . . nehogy úgy járjanak, mint az 1898: 
XIX. t.-c. számos szakaszával, melyek a gazdasági viszo
nyokat félreismerve, ,a gyakorlati élet követelményeinek 
sehogy sem felelnek meg.

Tudjuk, hogyan folynak az analfabéta közös birtokosok 
hírhedt gyűlései. Mosoly nélkül nem lehet rájuk gondolni.

Zavar innen, zavar onnan 1 Szigorú ministeri rende
letek, minuciosus ügyviteli szabályzatok rendelkeznek 
'arról, hogy a sérelmeseknek vélt határozatokat a jár. 
erdőgondnokságok és a m. kir. állami erdőhivatalok köte
lesek panasszal megtámadni. De mit szól ehez a közigaz
gatási bíróság? 1907. évi 1403. sz. döntvényében ki
mondja, hogy: „sem a járási erdőgondnokság, sem az 
állami erdőhivatal nem tartozik ama hatóságok közé, 
amelyeket az 1896. évi XXVI. t.-c. 84. §-ának rendel
kezése hatósági panasz emelésére jogot ad. Az 1898. 
évi XIX. t.-c.-nek a közös birtokosok gyűlései ellen való 
panaszjogról intézkedő 54. §-a pedig a panaszjogot csak 
az érdekelt feleknek és a közös birtokosok gyűlése elnö
kének adja meg“. És a közigazgatási bíróság egy járási 
erdőgondnokság panaszát „panaszjog hiánya okából“ 
viszaulasította. Segíteni ezen csak úgy lehet, ha az állami 
erdőhivatal megbízottja hatósági kiküldöttként szerepel.

Sok izzadságos fáradságba került a közös birtokosok 
névjegyzékének megállapítása. Ez értékes munka lett 
volna, ha a törvény a névjegyzékek bsetről-esetre való 
kiigazítását á telekkönyvi hatóságok hivatalos kötelessé
gévé teszi,- de a tudatlan, kis jogérzékü k'özös birtoko
sok gyűlése erre képtelen. Rövid idő múlva újból készül
hetnek a névjegyzékek.

Jó törvénytervezeteket a nyilvánosságnak kell átgyurni. 
Több szem többet lát! Ha a törvénytervezet jó, a kritika 
csak korrekciót végez rajta, de mindig jobb az előzetes 
javító, mint az utólagos lesújtó kritika. Az n . . . . v. úr
béresek pénztárnokukat számadásra hívták fel és a szám
adási tételeket kifogásolták. Az ügy perre került. A kir. 
törvényszék a közös birtokosokat alábbi indokolással uta
sította el: „'.... hogy az 1908. évi julius hó 20. nap
ján megtartott közgyűlés nem az E •/. alatti szabályzat 
értelmében lett összehíva és megtartva, mert csak aznap 
reggel lett dobszó útján kihirdetve, azon a. gazdák na
gyobb része nem is vett részt, a közgyűlés pedig a 
számadásokat aképp fogadta, hogy a körjegyző felolvasta 
a tételeket, s a jelenlévők a körjegyző felszólítására aláír
ták a számadást, bár egyes tételek ellen kifogást is tettek.

A fentiek szerint azonban ezen tanuk vallomásai serri 
változtatnak a kir. törvényszék álláspontján, mert az élet
tapasztalatoknak megfelelő közfelfogás szerint az n .... i 
igen csekély műveltségű földmívelő emberektől nem 
követelhető meg, hogy olyan komplikált, s még jártas 
embernek is nagy figyelmet igénylő közigazgatási sza
bályok pontosan megtartassanak" . . . stb.

A különböző gazdasági hatóerők aprólékos figyelembe 
vétele és a nép ideológiájának széles ismerete nélkül jó 
törvényt emberfia még nem alkotott. p ß

Erdőrendezéstan.
Irta Muzsnay Géza m. kir. főerdőtanácsos, a Selmecbányái erdé

szeti főiskola volt rendes tanára.

Alig egy esztendeje, hogy szerzőnek az „Erdöretl- 
dezésünk fejlesztéséről" című kitűnő műve megjelent, 
s ime, ma ismét előttünk fekszik egy mű, mely a szerző 
szakszeretetét, hangyaszorgalmát és kiváló szaktudását 
egyaránt elárulja.

Erdőrendezésünk a mű megjelenésével egy hatalmas 
lépéssel közeledett a tökéletesedés felé. Megbecsülhetlen 
érdeme e műnek, hogy főleg hazai viszonyainkat tartja 
szem előtt; tekintettel van a nálunk dívó erdőrendezés 
rendszerére, s oly dolgokat tárgyal, melyeket sem a 
Belházy, sem a Fekete Lajos-féle erdőrendezéstanok fel 
nem ölelnek, nevezetesen a gazdasági tervek egyes táb
lázatainak kiszámítását, a nyilvántartások vezetését, külön 
fejezetet szán továbbá a revíziók szerkesztésének, - mind 
oly dolgok, melyek eddig egy magyar erdőrendezéstan - 
bán sem voltak tárgyalva.

A művet gyakorlati értékre emelni a szerzőnek teljesen 
sikerült, amennyiben úgy van megírva, hogy ezután bárki 
képes valamelyes erdőről gazdasági üzemtervezetet szer
keszteni. Emellett a főiskola színvonalának megfelelő 
tudományos értékkel is bír, nyelvezete sima, gördülé
keny, beosztása könnyen áttekinthető, s gondosan min
dent felkarol, ami az erdőrendezéssel összefügg s egy 
gazdasági terv megszerkesztésére csak némi fontossággal 
bír. Egy húsz évi tapasztalat és tanúlmány eredménye 
e mű, mely szakirodalmunkat egy feltűnő belső beccsel, 
dicsekvő munkával szaporította.

A mű, beosztása szerint, két részre és öt-öt szakaszra 
oszlik, nevezetesen :

I. Elméleti rész.
1. szakasz: Az erdő szabályos állapotáról.
2. „ Erdőrendezési előmunkálatok.
3. „ Az erdőgazdaság szabályozása.
4. „ A nyilvántartás.
5. „ A revízió (üzemátvizsgálás).

II. Gyakorlati rész.
1. szakasz: A gazdasági tervek készítése.
2. „ A nyilvántartás.
3. „ A revizionális munkálatok készítése.
4. „ Statisztikai adatok.
5. „ Külföldi erdőrendezési eljárások.
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Ebbe a keretbe van illesztve Muzsnay „Erdőrendezés- 
tan“-a az egyes fejezetek logikai egymásutánjában, s nem 
mulaszthatjuk %1 ismételni s főérdemét kiemelni, hogy 
eddig még egy erdőrendezéstanban sem tárgyalt dolgokat 
ölel fel s úgy gyakorlati, mint tudományos szempontból 
kimagaslik a hasonló tárgyú művek sorából.

Kapható a szerzőnél Zsarnöcán (Bars megye). Ára 
10 korona.

Táblázatok a takarmány adagolások kiszámításá
hoz 1—50 állatra, egyenkint 1—31 napra és napi 
'01—50 kilogramm, liter stb. mennyiségre. Szerkesztette 
Ilowsky Ede, Coburg hercegi gazdasági főintéző. Amen
nyiben minden erdész foglalkozik legalább a saját gaz
daságával ezen táblázatokat szívesen ajánljuk szaktár
saink figyelmébe. A mű tartalmát elmondja maga a címe 
s gyakorlati értékéről bárki is rövidesen meggyőződhetik. 
Kapható Jolsv^in (Gömör m.), és a „Pátria“ irodalmi 
vállalat részvénytársaságnál Budápesten, Üllői út 25. 
Ára 5 korona.

Pályázat.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1912. 

évi junius hó 17-én Miskolcon tartott rendes közgyűlé
sének határozatából zárt pályázatot hirdet az erdőgazda
ság vagy vadászat köréből szabadon választható tárgy
ról, egy nyomtatott ív terjedelmű értekezés megírására.

A pályadíj 10 arany az egyesület irodalmi alapjából. 
A pályadíjat és dicséretet nyert pályamunkák a „Magyar 
Erdész" szaklapban fognak közöltetni, s szerzőik nyom
tatott ívenként 64 K irói díjban is részesülnek.

Csupán a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola erdőmérnök-hallgatói pályázhatnak.

Bíráló-bizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1913. évi március hó 31-ig jeligével 

ellátva, az iró nevét rejtő jeligés levél kíséretében, Bor
sod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári hi
vatalához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörmegye kül
dendők.

Rimóca, 1912. julius hó.
A titkári hivatal.

Az Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos 
Szövetsége f. évi augusztus hó 4-én Besztercebányán, 
a Kuglizó-Társaság helyiségében tartotta rendkívüli köz
gyűlését a tagoknak impozáns részvétele mellett. Havran 
János alelnök lelkes megnyitó beszéde után Lichner Já

nos jegyző terjedelmes jelentés keretében beszámolt a 
szövetség működéséről s a választmánynak a szövetség 
hivatalos közlönyét: „Az Erdészet“-et illető intézkedé
seiről, amit a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vett. 
Megvizsgálták a számadásokat és megállapították a jövő 
évi költségvetést s a tisztviselőknek rhegadták a fel
mentvényt. Az indítványok során beható vita indult meg 
Módla János és Szabolcs Ferenc indítványai felelt az 
erdőaltiszti címnek „erdész“-szé leendő megváltoztatásá
ról, a minősítés és fizetés rendezéséről. A közgyűlés 
Szabolcs Ferenc „Az Erdészet“ szerkesztőjének indítvá
nyát fogadta el s a választmányt ily értelmű memoran
dum elkészítésével s mielőbbi benyújtásával megbízta s 
felhatalmazta az elnökséget, hogy fontosabb alkalomkor 
a szövetség érdekében küldöttséget menesszen. A le
mondott vezetőség helyébe egyhangú lelkesedéssel meg
választották a következőket: Elnök lett ‘ Zimmermann 
Vince, alelnök Medriczky János, jegyző Lichner János, 
pénztáros Libits László, könyvtáros Szartorisz Ede. 
Választmányi tagok: Hain Ede, Havran János, Herchl 
János, Roziik Ignác, Prácska Emil, Schlosser József, 
Szabolcs Ferenc és Szlivka András. — Végül elhatá
rozták, hogy gróf Serényi Béla földmivelésügyi minis-, 
tért, Reltz Gyula cs. és kir. kamarás, orsz. képviselőt, 
a szövetség védnökét, Horváth Sándor és Téglás Ká
roly min. tanácsosokat,. Kadn Károly, m. kir. főerdőtaná- 
csost és Divald Béla m. kir. erdőtanácsost sürgönyilesg 
üdvözlik. — A közgyűlés után a tagok közös ebéden 
vettek részt, melyen mindvégig lelkes hangulat uralko
dott. Pohárköszöntőt mondott; Zimmermann 'Vince, Hain 
Ede, Havran János, Medriczky János, Kovács Béla, 
Szabolcs Ferenc, Ormosi Ipoly és Csunderlik István.

Búvárkodó vadszárnyasaink.
Irta Lakatos Károly.

I.

A nagy vöcsök.
Valóságos szárnyas vidra, a halastavaknak egyik leg

nagyobb veszedelme ez a madár, mert táplálékát majd
nem kizárólag halak képezik s miután rendkívül gyorsan 
emészt, rövid idő alatt roppant ménnnyiségü hatat képes 
elpusztítani egyetlen példánya is e halfalánk fajnak, 
minek folytán kisebb tavak halállományát valósággal 
megsemmisülés fenyegeti, ha vöcskök űzik rajtuk garáz
dálkodásaikat. A vöcsök nemcsak éhsége kielégítése 
végett, hanem szenvedélyből is halászik. Ez neki az 
egész napi foglalkozása, mit valósággal a sportszerűség
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színvonalán gyakorol s tervszerűen űz, nem ritkán 
társaságban is, többen összeállva és valósággal 
hajtásokat rendeznek a halakra: partnak szorítják az 
összesereglett háltömeget folytonos bukdácsolások közben, 
s. midőn azok megszorulnak, hirtelen közöttük teremve 
egyre-másra kapkodják a sikamlós prédát.

E vöcsökfaj kártékonysága oly nagy arányú a halá
szat szempontjából, hogy irtására törvény által kellene 
a vadászterületek és illetőleg halászbérletek tulajdonosait 
kötelezni. És különösen a kisebb tavi halászatok bérle
ténél, ahol a vöcskök valóban végzetesek lehetnek a 
nemes halivadékra nézve, rendkívül káros működésük 
következtében. Szerződésszerüleg ki kellene kötni e kár
tékony halászati tényező szakadatlan üldözösét és irtását 
a vizjog tulajdonosai által, nem is szólva itt a többi 
szárnyas kártevőről, melyek pusztítása szintén a tulajdon
jog birtokosait illeti — és ha ez rendszerré válna nálunk, 
egyáltalában a halászat kártevőinek szakadatlan pusztí
tása, vagy legalább is az elriasztásukra szolgáló szak
szerű és általános törekvés: laikus által nem is képzelt 
halveszteségektől mentenénk meg vizeinket, haltermelésünk 
óriási előnyére. Mert úgy áll a’ dolog, hogy ahány vöcsök, 
annyi kiló hal napjára, ami farkaskasszára jut, amennyi
ben minden vöcsökre körülbelül egy kiló haleledelt lehet 
napi fogyasztásul számítani. És nem kell ám azt hinni, 
hogy a vöcsök a halnak talán a szemetjét, a küszféléket 
s hasonló értéktelen halakat válogatná. Ellenkezőleg. 
Csakis az u. n. „jó halat“ szereti a vöcsök és csakis 
ezt, amiről néhány boncolás meggyőződtetheti a kétel
kedőt.

Egyébiránt a figyelmes halászgazdának, avagy a 
tavi halászoknak alig kell nekem a vöcsök kártékony 
működéséről tüzetesebb értekezést tartanom, mert jól 
ismert dolog az minden halászember előtt; épp azért 
elég csodálatos, hogy mind e mai napig oly kevés súlyt 
helyeznek a vöcskök által okozott halkárok bírói mérle
gelésére s ennek kapcsán egy oly. irányú mozgalom 
szervezésére, mely halászatunk kártékony elemeinek, 
melyek közt a vöcskök első helyen állanak: kiirtását, 
vagy ha másként nem lehet, a kártételek ellensúlyozását 
tűzné ki feladatul.

A vöcsöknek nemcsak ez az egy, hanem ezenkívül 
még négy faja fordul elő vizeinken, melyek mindannyian 
a halászat kártevői közé tartoznak — ha nem is oly 
mérvben ugyan, mint a nagyfaj, de mégis annyira, hogy 
ahol haltenyésztésrő.l, egyáltalában halgazdaságról van 
szó,' ott semmiféle vöcsköt megtűrni nem lehet.

Ami ezeknek a szárnyas vidráknak a külsejét illeti, 
az olyannyira jellemző ugyan, hogy más fajokkal való 
összetévesztésük szinte lehetetlen, — de mivel nálunk 
más „búvár"-fé\e fajok is fordulnak elő, melyeket ha 
nem is alakjuk, de nevük szerint rendesen összezavar
nak, tüzetesség indokából álljon itt, hogy azok a fajok, 
melyek a „búvár“ madarak közül az u. n. vöcskökhöz 
tartoznak: igen hátra helyezett „farlábbal“, palackformáju 
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testtel s atlaszfényü testaljjal bírnák, a csőrük pedig 
tőrszerüen alakult, hegyes.

A nálunk előforduló 5 faj közül a legismeretesebb és 
legkártékonyabb a már említett:

1. Nagy vöcsök (Colymbus cristatus), mely madarat 
a halászok mindenütt jól ismerik ugyan, de azért vidé
kenként különböző teknikus terminusa van fajának el
nevezésére nézve. Így a tiszamenti halászok „dárévöcsök“ 
és „búbos vöcsökének mondják, a velencei tónál pedig 
„nagy“ vagy „öreg bujár“ a neve. Erdélyben „szakálas 
szárcsa“ és „királyvöcsök“ néven ismerik; máshol 
„füles-vöcsök“, „búvár“, „bújár“, „búár“ néven is emlí
tik. A sárréti halászok a múltban „farlábu“-nak is hívták 
a vöcsköt. Ez a tekintélyes nagyságú faja a vöcsöknek 
körülbelül akkora, mint a tőkés kacsa, de hosszúkább 
testű és általában nyurgább formájú; hossza körülbelől 
52—55 cm. — Fejetetején kettős fülszerü bóbitát, e 
mögött finom szálkás toliakból álló tollgallért hord, mely 
belül rozsdaszinü. Egész testeleje, hasa atlaszfehér, 
ragyogó; háta barna. Szárnytükre széles fehér csikót 
képez. — A nőstény fejékessége szegényes, a fiataloknál 
egészen hiányzik.

2. A vörösnyakll vöcsök (Colymbus griseigena). En
nek a fajnak nincs gallérja, a bóbitája is csak egyágu, 
nem fülszerüen kettős. Különben pedig nagyságra nézve 
valamivel kisebb az előbbinél, 45— 48 cm. hosszú. Alá, 
torka ezüstszürke; nyaka elől gesztenyevörös; egész alsó 
teste és begyének előrésze ezüstfehér; feje teteje, felső 
nyakrésze és háta fényes-fekete.

3. A szarvas vöcsök (Colymbus nuritus). Kisebb az 
előbbinél, oly nagy, mint egy termetesebb csörgő kacsa 
(hossza 32 5, cm.) Aranybóbitás vörösnyaku madár. 
Bóbitája két oldalt szarvszerüen felálló, nagy gallérja, 
feje és nyakának hátsó része fekete; torka, begye és 
hasoldala gesztenyevörös; elől (vagyis alsó, testrésze) 
fehér. „Repülés közben igen tarka benyomást tesz“ 
(mondja Chernél).

4. A feketenyakú, vöcsök (Colymbus nigrícolíis). 
Kisebb a csörgő kacsánál, hossza 28—31 cm. Csőrének 
hegye kissé felfelé hajló (főleg az alsó káva.) Szeme 
mögött sarlósán a nyaka felé húzódva széles „fésűje“ 
vagyis ilyszerü fejéke van. Feje, egész nyaka, torka és 
felső teste fekete, „fésűje“ aranysárga, lejebb aranyvörös; 
álsó nyakrésze, begye és alsó testoldalai rozsdabarnák, 
elől fehér. Téli tollazatban, mint minden vöcsökfélénél: 
a fejékesség hiányzik és a tollazat is elveszti élénk 
színét.

5. A simafejü vagy kis vöcsök (Colymbus fluviatilis). 
Ez a legkisebb faj, kisebb a fogolynál, csak 23—24 cm. 
hosszú. Nincs búbja s a csőre is végig egyenes, miáltal 
könnyen meg lehet különböztetni az előbbi fajtól, vala
mint azáltal is, hogy szárnya egyszínű, mig amazénak 
fehér kürtös.

A 2 ik szám alatt leirt faj hazánk minden - tóságán 
költ, azonban leginkább a sűrűn benőtt, de sok tisztással 
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bíró tavakat kedveli; a nagy tavaknak is leginkább oly 
helyein fordul elő, melyek a föntemlített formának meg
felelnek; rónavizes, terjedelmes síkvizes tájain a viz- 
területnek nem igen fordul elő. Általában elkülönődik a 
nagy vöcsök lak- és érdekkörétől halászterületét illetőleg. 
—■ Költözködő madár; érkezése március végére és 
április elejére esik. — Amennyiben nem oly egyeddús 
előfordulása van, mint a nagy vöcsöknek, kevesebb kárt 
tesz, de faji tulajdonságát illetőleg csak olyan veszedel
mes halrabló, mint amaz.

A 3-ik szám alatt leírt faj igen ritka jószág, minek 
következtében a halászat szempontjából teljesen közömbös.

A 4-ik szám alatt leirt faj nálunk közönséges fészkelő 
madár. Pár exellence réti faj, amennyiben az erősen 
besűrített vizeket kedveli leginkább. — Áprilisban érke
zik kisebb csapatokban (10, 15, 30, 40 stb. drb). Május 
első felében költ (4—5 tojást). Ahol nagyobb számban 
telepszik, fészke csaknem fészket ér és számos csimotá- 
nak ad életet az apró halak nagy veszedelmére.

Az 5-ik szám alatt leirt faj minden réten, tavon, ér
ben, mocsárban stb. előfordul. Közönséges madár, de 
hasonlíthatatlanul kisebb példányszámban fordul elő, 
mint az előbbi, miért is kevésbé kártékony amannál. 
Fészkelése is páronként, nem pedig telepekben történik. 
Márciusban érkezik s ősszel, mint a legtöbb vöcsökfaj, 
csak akkor megy el, ha befagy a viz s ennélfogva hal
prédáját megszerezni képtelen. Az apró halban nagy 
pusztítást visz véghez, miért is halasvizen nem kell 
megtűrni. Némely természetrajzi' írónak az az állítása, 
hogy a kisebb vöcsökfajok a halászatnak kárt nem okoz
nak, csupán rossz meggyőződésen alapuló téves állítás. 
Igaz ugyan, hogy a vöcskök nem kizárólag halakkal 
táplálkoznak, de az is igaz, hogy rendkívül halszagu s 
épp azért teljesen élvezhetetlen húsuk van, következés
képpen táplálékuk főválasztékát mégis csak halak képe
zik, az teszi élvezhetetlenné a nagy halszag miatt a 
húsukat is, éppen mint a gémek húsát. Az oly madarak 
pedig, melyeknek nemcsak halszaguk, de halízü húsuk 
is van, halászati szempontból nemcsak hogy semmi 
kíméletet nem érdemelnek, de egyenesen kihívják'maguk 
ellen az elfogulatlanság visszatorló intézkedését. Ezek 
közé a fajok közé tartoznak a vöcskök is.

Visszatérve a nagy vöcsökre, ez a faj szintén költöz
ködő madár, március utolsó harmadában érkezik, de 
fővonülása ápril. első hetére esik. Kisebb társaságokban 
költözködik és megérkezése első napjaiban a vonulók 
összetartva úszkálnak, néha pár tucat is egy csoportban, 
mely azonban meglehetősen laza. — Április közepe felé 
kezdi a párzást, amikor is nagy nyerítezést visz véghez. 
Mikor a nád kiverte magát a viz felszínére, akkor kezd 
a vöcsök fészke építéséhez, melyet békanyálból és kor- 
hatag növényrészekből tákol össze a rigyásokban és nád, 
szálhoz köti azt, hogy el ne mozduljon helyéről, — kü
lönben pedig a viz felszínén lebeg fészke, mint valami 
tutaj. Rendesen 4 tojása van ennek a vöcsöknek; 

pelyhes fiókái fekete csikósak. Ezek amint kibújnak a 
tojásból, rögtön úszásra veszik s ha ebbe belefáradnak, 
anyjuk hátára rakodnak, majd ismét lemaradnak az élő 
hajóról; amidőn pedig anyjuk elbukik, nagy sipogások 
közt utána úsznak s addig kérlelik, mig az is ismét fel 
nem veszi őket.

A kis vöcskök különben pompásan értenek az úszás
hoz s gyűszünyi létökre valóságos virtóuzítást fejtenek 
ki a bugdácsolásban és a viz alatt való furakodásban, 
miért is ragadozó madár nem igen férhet hozzájok, de 
semmi más ellenség se. De nemcsak az úszásban és 
bukásban való ügyesség van kifejlődve a kis vöcsköknél, 
hanem a halászatban való fortélyos ügyesség is már 
eleve, anélkül, hogy az öreg madaraktól e részben okta
tást nyernének. Egyedüli tanítómesterük a természet 
maga, a beléjök oltott ösztön, mely a kártékony pusztí
tásokra is ösztönzi s megtanítja őket a halfogás mester
ségére. E részben tehát a vöcsökfiak a vidra-kölyköknél 
is veszedelmesebbek, mert ezek csak jóformán hosszú 
idő alatt lesznek képesekké táplálékuk megszerzésére; 
ellenben a vöcsök úgyszólván születésének első pillana
tától kezdve.

A vöcsköt már attól a pillanattól kezdve üldözni és 
irtani kell, amidőn megérkezik vizeinken és messze el- 
fehérlő tollával a figyelmet első ízben magára vonja, 
mert ha tavaszkor kitartóan üldözzük, háborgatjuk a 
települni akaró egyedeket, akkor azok részben eltaka
rodnak a biztonságukat veszélyeztető helyekről. Később, 
mikor a nád és egyéb magasnövésü növényzet erdővé 
magasodott és megsűrűsödött, a képződött labirinthusok, 
tisztások és nádközötti síkvizeken kell a vöcsköket 
keresni, mindaddig, amig fajszaporításukat be nem végez
ték, mikor is azután inkább a mélyes nyilt vizeket kere
sik és akkor nehezebben- vadászhatók, mert nem igen 
várják be a vöcskök a feléjük közeledő csolnakot, kivált 
oly helyen, ahol sokat szoktak rájok lövöldözni. Nád 
közötti tisztásokon legkönnyebben lövésre kapható a 
vöcsök, kivált ha nesztelenül és minden zajt szorgosan 
kerülve, csolnakázzuk be a tisztás vizfoltokat, imitt-amott 
leseket állva és figyelve az esetleg felbukkanó példá
nyokra, mert a vöcsök sokszor okoz meglepetést váratlan 
és hirtelen való felbukkanása által. Valóban néha azt 
sem tudjuk, honnan, de hirtelen csak felüti ékes fejét a 
csolnak orra előtt, avagy kiemelkedik hirtelen egész 
testével a vízből, mint valami mesebeli lény; ámde ha 
ilyenkor gyanús mozzanatot vesz észre, épp oly hirtelenül 
a vízbe is mélyed, mint ahogy abból fölmerült; miért 
is tehát ha vöcsök bukkan fel előttünk, a legnagyobb 
óvatossággal, minden íöltünőbb mozdulatot kerülve készü
lődjük a lövéshez és emeljünk fegyverünket. A célt, ha 
a madár egészen közel van, egyenesen ráirányítjuk; 
ellenben ha az egész rövid távolságon túl van a vöcsök : 
„a puskacsőre ültetjük“ — vadászmondás szerint. Ily 
célzás mellett a vízről felpattanó sörétek fogják a mada
rat érni, csakhogy meglehetős vastag göbecset használ

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



16. szám. MAGYAR ERDÉSZ 303

junk, mert az apróbb fajta nem kap brellert és a madár 
vastag tollazatán sem igen hatol keresztül valamivel 
távolabbról. Legbiztosabbak az oly lövések, melyek a 
vöcsök által észre nem véve ejtetnek; ellenben a vöcsök 
gyakran oly gyorsan elbukik, hogy a sorét nem érheti, 
csak a viz színét vágja meg az elbukás helyén, — és 
ez ügyetlen lövöldözés esetén gyakran ismétlődik. Ha 
gyengén van sebesítve a vöcsök, akkor alábukva, messzire 
elúszik a viz alatt és legtöbbnyire el van veszve a pus
kásra nézve, vagy csak órák, avagy napok múlva veti 
föl a viz élettelen, messzi elfehérlő testét; ha azonban 
jól van találva a vöcsök, rögtön elterül a viz színén. 
Amelyik közvetlen a lövés után kis körben bukdácsolni 
kezd, szintén halálosan van érve és némi fáradsággal 
•megfogható. Kora tavasszal és ősszel ott, ahol sok a 
vöcsök, hajtással is vadászható. Húsa egyik fajnak sem 
élvezhető a roppant halszag és halíz miatt; magyar 
ember nem is eszi meg, de nem is arra való. Mint 
„vad“ is igen jelentéktelen és én nem is tudom elkép
zelni, mi örömet találnak némelyek sportszerű abajgatá- 
sában! Persze más elbírálás alá esik, mint kártékony 
halpusztító s ez okból való irtása.

A lövöttek szép atlaszfényü tolibundáját lehúzva és 
kellően kikészítve (szárítani és zsírtalanítani kell) a 
divatárusoknál értékesíthetjük, amennyiben igen értékes 
és keresett karmantyúk és kalapok készülnek a vöcsök
bőrből.

Más módon, mint lövés útján, a vöcsköket irtani nem 
lehet; a halászhálóba-nem igen tévednek bele, miért is 
nem marad más hátra, mint a puska.

Afrikai vadászatok.
Irta Horváth István.

Afrikának sok undok és csúf állatja van, de a ter
mészet gondoskodott arról is, hogy rokonszenves és 
kedves állatban se szenvedjen hiányt. Ilyen rokonszenves 
és kedves állat az antilopé.

Az antilopé apró, ‘fürge lábú állat; megnő akkorára, 
mint nálunk egy kisebb őz. Nem ragadozó, ellenben 
kizárólag fűevő, emlős. Szabadban félénk és gyors lábai 
rendesen megmentik a golyóhaláltól, ha egyedül van. 
Csakhogy az az egy baja, hogy társas életet él és nagy 
csoportokban tanyázik. Mikor a vadász egy egy ilyen 
csoportra bukkan, úgyszólva célzás nélkül is könnyű
szerrel ejthet zsákmányul belőlük.

Az antilopé igen szép, és csinos kis állat. Hosszú, 
egyenes irányú, többszörösen csavart szarvat visel, hason
lóan az őzéhez, de mellékágak nélkül. Húsa rendkívül 
finom és ízletes. Ezt a körülményt annak tudják be, hogy 
az antilopé igen szereti az illatos és gyógyfüveket legelni. 
Fogságba nehéz ejteni. Hosszabb idő múltán —-hameg
szelídül, s főként ha kölykezett, kezes báránnyá lesz.

Igen sok afrikai farmernek valóságos háziállatja már 

az antilopé. A budapesti állatkertben például az ott lévő 
néhány antilopé olyan szelíd, hogy az ember kezét meg
nyalogatják és hozzádörgölődnek, akár a jó öreg házi 
macska. *

Most pedig beszéljünk a madarak királyáról a struc-x6\.
Az ember, ha Afrika állatvilágáról beszél, nem igen 

szeret apró állatkákról megemlékezni, hanem csak a 
nagyokról. Ezekről beszélve, az ember szinte kéjeleg a 
gyönyörtől. Mert bizonyos: nincs a föld kerekségén még 
egy olyan hely, ahol akkora és olyan változatos állat
világ lenne, mint Afrikában.

A struc Afrika tipikus madara. Nem is madár, — de 
mégis az. Füvet eszik fogságban, szabadban egyaránt, 
és kocsit húz vagy gazdasági gépet, ha fogságba került 
és ha muszáj. A strucról köteteket lehetne Írni, éppen 
úgy, mint az oroszlánról yagy az elefántról—■ mert olyan 
sok a róla való mondanivaló. Ha jól emlékszem, egy 
Afrikában élő ültetvényes, — aki veszedelmes structe- 
nyésztő, — könyvet irt erről a madárról angol nyelven.

A struc főbb jellemvonásaiból azonban néhány adattal 
én is szolgálok.

A struc főhazája Afrika közepétől egészen Fokvárosig 
terjed. Ezen a1 területen ismerős és otthonos. Ezt az álla
tot a kitartó, lankadatlan nyers erő jellemzi főként. Nö
vényevő állat és főtáplálékát a fű képezi, azonkívül a 
lucerna ; de szíves örömest megeszi a különféle szemes 
eleséget is: a kukoricát, búzát, rozsot, rizst, babot stb.

Afrikában a spekuláció megteremtette a structenyésztő- 
telepet is. Az ilyen helyen költött és fölnevelkedett struc 
a fűvön és lucernán kívül majdnem kizárólag kukoricán 
nevelődik. Tán mondanom se kell, hogy a structenyésztő- 
telepen majdnem kizárólag tolla végett nevelik.

A struc hét-nyolc hónapos korában már 1 —1’20 méter 
magas. Kifejlődve azonban átlagos magassága és hosszú
sága 2—2 méter. A tenyésztő-telepeken nevelődött struc 
általában igen szelíd és teljesen hiányzik belőle a vadság.

De ne gondoljuk, hogy a struc csupán csak a föntebb 
említett „tápszerekkel“ él. Tudvalevő, hogy á struc rop
pant falánk. Megeszi az a békát, gyikot, kígyót és min- 
deriféle apró állatot, sőt még különféle fénylő tárgyakat 
is elnyel.

Futása nyílsebes, menekülésekor 3 — 4 métert is lép 
hatalmas lábaival. A vadon élő strucot üldözni meglehe
tős veszedelmes mulatság. Először gyors szaladása miatt, 
másodsorban pedig azért, mert ha üldözője elég kitartó 
is, hirtelen visszafordul és támadólag lép föl. Támadása 
veszélyes az emberre nézve. Hatalmas csőrével néhány- 
szori rácsapás által belékeli az ember fejét. De nemcsak 
csőrével védekezik, hanem a lábaival is. Olyan erős rú
gást képes rámérni ellenségére, hogy az nyomban elesik 
s akkor addig tapossa, amig élet van benne. Éppen ezen 
okoknál fogva a struc-vadászok óvatos körültekintéssel 
látnak munkához. A vadászfölszerelésből például nem 
hiányzik a tüskés galy, vagy a gombolyaggá (buzogány
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formájú) alakított tüskés drót. Ez azért kell, mert a struc 
igen érzékeny bőrű állat és ha testét egyszer megszúrja 
valami, azt a helyet jól megjegyzi magának. Ha pedig 
embernél van az ilyen szurkáló alkalmatosság, akkor 
támadni nem mer ugyan, de azért dühösen ott szalad
gál körülette.

A struc vadászása és tenyésztése ennek értékes tollaiért 
történik. A tyuk a szabadban 
és a tenyésztő-telepen egy
aránt, évente kétszer költ, 
12—14 tojásról, amelyekből 
rendszerint valamennyi fias.

A tojást puha homokba 
tojja a tyuk és azon fölváltva 
végzi a költés nemes funk
cióját a strucpár. Mig egyi
kük a tojáson ül, addig a 
másik vagy őrt áll, vagy 
pedig élelmet keres, de mind
ketten el nem hagyják egy percre sem a fészket. Nem 
igaz tehát az, hogy a struc egyszerűen csak a forró 
homokba rakja le a tojásait s azokat a jó Isten — erő
sen sütő napja költi ki.

A struc-tojásra rengeteg ragadozó vad foga fáj. Tojás- 
rabló ragadozó különösen a hiéna, a sas és néhány 
ragadozó madár. Ezek a ragadozó állatok még a strucot 
is megtámadják, hogy a hatalmas nagyságú és ízletes 
tojásokhoz juthassanak. Nyilvánvaló tehát, hogy a struc 
igen is maga költi ki tojásait párjával egyetemben és 
arra éjjel-nappal vigyáz is.

A structojás átlagos súlya IV2—-2 kilogramm. Értékes 
tollától a struc csak 2 éves 
korában lesz megfosztva, 
egyszerű- lenyírással. Azontúl 
pedig évenként 1-szer, eset
leg 2-szer. A toll kilo
grammja 272—1520 korona 
közt váltakozik. Érthető tehát, 
hogy miért tenyésztik olyan 
nagy mérvben k-ülön, telepe
ken ig.

A vad struc tolla azonban 
jóval értékesebb, mint a sze
lídé.

Nagykaliberü madárról lvé- 
vén szó, fölemlítem a flamingó nevű afrikai gázló
madarat is,

Bár nem sok mondani valóm van róla, mindazonáltal 
fölemlítem, már csak azért is, mivel a flamingó évszáza
dokkal ezelőtt hazánkban is ismeretes volt, akárcsak 
most a gólya.

Néha el-eltéved egy-két példány Európába is, de ren
des költözésről immár szó sem lehet.

A flamingó hosszú lábú, szép testalkatú gázló-madár. 
Tollazata hófehér, csak néhol van rajta egy-két fekete 
vagy szürke-sáv. Vadászása tolla végett történik. Vadá- 
szásával főként a benszülöttek foglalkoznak, (A mostani 
divatos női kalapokon sok flamingó-tollat láthatunk.)

A flamingó legkedvesebb tanyája a Keletafrikában és 
Mocambique és Sofala között a tengerbe ömlő Sambesi 

folyam és mellékfolyói. — 
Ebben a folyóban, amely
ben rengeteg mennyiségű 
krokodilus és víziló él, 
nagyon jól érzi magát, da- 

annak, hogy ezek a
falánk állatok sokat meg
esznek közülök.

Egyike a legvérengzőbb és 
legrettenetesebb afrikai vad
állatoknak a párduc. Általá

ban a párducot kétféleképen nevezik. Párduc-nak hívják 
az ázsiai fajt és leopárd nak az afrikait. De mivel a 
kétnevü állat teljesen egy és ugyanaz és életmódjuk is 
mindenben megegyezik, azonkívül kegyetlenség és vé
rengzés tekintetében is teljesen egyformák: — teljesen 
mindegy, hogy miként nevezzük. (A tudósok megállapí
tása szerint mivel az afrikai fajt leopárdnak nevezik, 
alábbi ismertetésemben én is így fogom említeni.)

A leopárd egyike a legvérengzőbb és legvakmerőbb 
afrikai ragadozó vadaknak s vészedéi messég tekintetében 
félelmesebb még a hiénánál is. A leopárdot úgy ismerik. 
Aírikaszerte, mint amely egyáltalán nem válogatós a 

prédának kiszemelt ember 
vagy állat milyensége tekin
tetében. Ha kínozza az éh
ség, akkor megtámad bármi
lyen állatot is, amely elébe 
kerül.

Mivel a macskák család
jához tartozik, ügyes mászó. 
Ezt az ügyességét igen jól 
föl tudja használni, különösen 
a majmok üldözésénél, ame- 

. lyek után — ha. kínozza az 
éhség, — még a legmaga
sabb fára is' fölmászik. Leg
kedvesebb prédája azonban 
az antilopé. Ezt nagyon 

szereti és képes órákig üldözni egy-egy antilope-ot, hogy 
megfoghassa.

Állítólag nagyfokú gonoszsága és vérszomjas termé
szete mellett meglehetős gyáva is. Ha nem éhes és 
nincs fölingerelve, az ember elől sunyin, meglapulva el- 
búvik és nem bántja. Ellenben az állatók iránt nem ismer 
sem irgalmat, sem kegyelmet, azokat ahol csak teheti: 
pusztítja.
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Vadászása kizárólag gyönyörű bőre miatt történik. 
Mivel azonban lelövése igen nehéz ; nagy gyakorlatot és 
biztos kezű vadászt kíván, aki emellett az élettel is le
számolt ; óriási ára van a bőrének.

Vadászása és fogságba ejtése többé-kevésbé hasonló 
az oroszlánoknál szokásos eljáráshoz. Természetes azon
ban, hogy majd minden egyes leopárd elejtése más és 
más eljárással történik, mert sokszor bizony számolni 
kell a vadásznak a leopárd meglepetéSszerü megjelené
sére.

A majmok leírását szándékosan hagytam el, mert 
hiszen ez a fogságban kedves, mókás és tanulékony állat 
annyira ismert már, hogy valósággal ismétlésbe esnék, 
ha írnék felőlük.

A veszedelmes fenevadak közé tartozik- a hiéna is. Ez 
a csúf, undok állat egyébként igen nagy mértékben és 
hihetetlenül gyáva is. Ez az állat egész Afrikában el van 
terjedve: a Saharában épp úgy, mint a Fokföldön és 
mindenütt irtózattal gondolnak rá.

Amikor jól van lakva a hiéna, akkor gyáva, de amikor 
éhes, akkor vakmerővé lesz és ha prédát nem . talál künn' 
a szabadban, belopózik a falvakba. Ilyen kirándulásain 
nemcsak a háziállatokat támadja meg, hanem a gyerme
keket, sőt az embert is. Akárhányszor megtörtént, hogy 
bement a házakba, amikor a szülők nem voltak otthon 
és elrabolta a bölcsőből a csecsemőt.

Különösen a Fokföldön csatangol sok ilyen ragadozó 
hiéna. A lakosság csapdákkal védekezik ellenük. Az erős 
vasból készült csapdára nagy darab nyers húst erősíte
nek. Amikor a kellemesnek látszó falatot megpillantja az 
éhes hiéna,, nagy ugrással nekiront, bekapja, de már 
fogollyá is lett. A legtöbb csapda azonban nyomban 
megöli.

Az Afrikában állomásozó francia légionista katonák 
sokat panaszkodnak a hiéna éjszakai orditozásai miatt. 
Sokszor 4—5 éjszakát ébren kell tölteniök, mert a rémes 
ordítozás miatt még a legmélyebb-álmukból is fölriadnak. 
Persze, a hiéna rendesen csapatosan jár és képzelhető 
az az éjszakai hangverseny, amit ezek az undpk vad
állatok mívelnek. A hiéna ordítozását valami utálatos rö
högéshez lehetne hasonlítani.

A bennszülötteket rettenetes rémület lepi meg, mikor 
a hiéna borzalmas ordítozását meghallja. Ez elől ember, 
állat elbúvik, és szívdobogva, csendben hallgat.

Benguelában a csapatostól járó hiénák gyakran fényes 
nappal megrohanják az ökörcsordákat és ott vígan lak- 
mároznak. Havárban pedig — egy utazó elbeszélése sze
rint —r rendesen az utcára kitett himlőbetegeket vagy, a 
magukkal tehetetlen nyomorék koldusokat támadják meg 
és falják föl.

Ha a hiéna éhes és más prédát nem talál, akkor ki
ássa földből a holttesteket és azokat falja föl. Hosszú, 
éles karmaival gyorsan és rendkívül ügyesen kaparja föl 

a földet. A benszülöttek kizáróíag csapdával fogják, mert 
ha verembe kerül, abból egy-kettőre kiássa magát.

A hiénát nem vadásszák, hanem irtják. Bőre ugyan 
használható, mindazonáltal nem keresett cikk. Állatsereg
letek, vagy állatkertek részére csapdákkal fogják a hiénát. 

(Folyt, köv.)

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Becses lapjának 14-iki számiban „Selmecbányán Mű

egyetem ?“ címen, s álnév alatt egy cikk jelent meg, 
mely válasz akart lenni múltkori és Selmecbánya fejlődé
séről szóló soraimra.

Az álnév alá rejtőző, felsorolt fényeimmel szemben 
élclapi elmésséggel hatni akaró cikkét válaszadásra ér
demesnek ugyan nem tartom, de mivel abban elvakult 
gyűlölet nyilvánul meg városom iránt, azt, mint e város 
polgára, szó nélkül nem hagyhatom.

Selmecbánya hatósága és polgárságának zöme minden 
munkára és áldozatra kész e város fejlesztése és jövő
jének biztosítása érdekében, mely a főiskola ittmaradá- 
sával elválaszthatatlanul Össze van kötve.

Talán megbocsátható nekünk, ha élni akarunk s meg
győződésünk szerint magyar nemzeti politikai szempont
ból is lerójjuk ezzel kötelességünket. De ha mégis ki
esnék a kard kezünkből, lelkűnkben megmarad azon 
öntudat, hogy becsülettel és férfiasán álltuk a harcot. 
Küzdelmeink közben azonban soha sem feledkezünk meg 
azon nagyrabecsülés és tiszteletről, mellyel az ellentábor 
tagjainak személye és meggyőződése iránt tartozunk.

Ha azonban ily modorban tárgyaló ellenségről van 
szó, úgy e felett egyszerűen napirendre térünk.

Selmecbánya, 1912. augusztus 3.
Teljes tisztelettel 
Zólomy Imre, 
v. főerdőmérnök.

* Változások a Coburg-hercegi erdőtisztek létszámá
ban. Müller Róbert pusztavacsi erdőhivatali főnök, erdő
mester, elhunyt julius hó 24-én-. — Bradofka Károly 
főerdőmérnök pusztavacsi erdőhivatali főnökké nevezte
tett ki erdőmesteri rangban.

* Eljegyzés. Díváid Jolánkát Garamrévről, eljegyezte 
Truszka Gyula Zsarnócárói, 1912. julius hó 21-én.
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* Uj erdőhivatal. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Sajóvelezden uj m. kir. erdőhivatalt állított föl, mely 
már meg is kezdte működését. Az új erdőhivatal veze
tésével a minister Alberti János m. kir. erdősegédmér- 
nököt bízta meg.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Szaltzer Lajos m. kir. erdőmérnököt Vadász
erdőről Líptóújvárra, és beosztotta az ottani m. kir. erdő
őri szakiskolához, továbbá Maróthy Emil m. kir. segéd
erdőmérnököt Besztercéről Vadászerdőre és beosztotta az 
ottani m. kir. erdőőri szakiskolához.

* Erdészeti államvizsga. A f. év őszén erdészeti 
államvizsgát tenni szándékozóknak az ehez szükséges 
engedélyért benyújtandó kérvényeiket, az erdészeti állam- 
vizsgáló-bizottság elnökének címére (Budapest, V., Zol- 
tán-utca 16. sz.) legkésőbb f. évi augusztus hó végéig 
kell bérmentve beküldeniök.

* A talpfa-szállítási feltételek módosítása. A 
Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete 
hathatós közbelépésére a kereskedelmi minister hatályon 
kívül helyezte a M. Á. V. 165962—1912. sz. ajánlati 
felhívásában a 202804 — 1911. sz. ajánlati felhívástól 
eltérőleg megállapított, az álgesztes, továbbá az egyes 
bükktalpfákat, úgyszintén a talpfák százalékos elosztását 
és a szabadalmazott,Rotschild féle kapcsok alkalmazását 
illető szigorított feltételeket. Az újonnan kibocsátott „Aján
lati felhivás“-t az e'rdekelt körök megnyugvással fogadták.

* Istvánnapi nagy ünnepély a Margitszigeten. 
A gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kormányzata alatt álló gyermekszanatoriumot a nagy kö
zönség valóban páratlan érdeklődéssel karolta fel s 
ugyanoly mértékben támogatta a gyermekvédelmi moz
galmat az állam is. Ezáltal vált lehetővé, hogy aránylag 
rövid idő alatt, most már a második gyermekszanatorium 
létesítése közeledik a megvalósuláshoz. Ezen célból adott 
kivételesen engedélyt a fővárosi közmunkák tanácsa 
ahhoz, hogy Szent István napján a Margitszigeten egész 
napra terjedő ünnepélyt rendezhessen a gyermekszana- 
torium-egyesület. Az országos ünnepélyre oly műsort 
állapított meg a rendezőség, amely alkalmas arra, hogy 
Szent István napján a fővárosba rándulóknak eseményes 
ünnepe legyen a gyermekszanatorium javára rendezendő 
margitszigeti ünnepély. Nevezetesen a kizárólag egy ko
ronában megállapított szigeti belépődíj ellenében az ösz- 
szes látványosságod megtekinthetők lesznek. Gróf And- 
rássy Gyula, a MAC. elnöke egy országos athletikai 
verseny céljaira engedte át a szigeti sportpályát, a ma
gyar athletikai club pedig értékes sportprogrammról gon
doskodott, amelyet belépődíj nélkül" rendez az Istvánnapi 
közönség számára. Az egyes sportszámok között a buda
pesti' Lyra Dalkör fog dalárversenyt tartani Kaszás 
Gyula karnagy vezetése mellett. A sziget fedett folyosóján 
egyik oldalon az Apollo projectograph sorozatos előadást 
tart ugyancsak ingyen humoros mozgófényképekkel. — 
Ugyancsak érdekes lesz Emmerling nagy tűzijátéka és 

az a tombolajáték, amelyet ezen célra a pénzügyminis- 
ter engedélyezett. Az ünnepély színhelyén semmiféle 
külön belépődíj, sem jótékony árusítás nem lesz. A szi
getre a hajó menettérti-jegy felnőttek részére 1’40 K, 
gyermekek részére 60 f-ben állapíttatott meg. Bárczy 
István polgármester külön omnibuszjáratot engedélyezett 
az Istvánnapi ünnepélyre, amennyiben a főváros forgal
mas helyeiről társaskocsik fogják a közönséget a szi
getre szállítani, s mindazok, akik az omnibuszokon vált
ják meg egy koronás jegyeiket, minden külön fuvardíj 
nélkül szállíttatnak a szigetre. Azonkívül ingyen automo
bil-járatokról is gondoskodik a rendezőség, amelynek 
főtörekvése, hogy a közönség egy nagyszabású ünne
pélyben részesüljön minden nagyobb megterheltetés nél
kül. Részletes felvilágosítást telefon útján is (82—82) 
bárkinek ád a Gyermekszanatorium Egyesület központi 
igazgatósága (Stáhly-utca 15).

* Sándor Imre székesfehérvári magkereskedő és 
csemetenagytermelő cég hirdetését figyelembe ajánljuk.

* Pandóra szelencéje. Ne tessék megijedni, nem 
lesz ebből se mese, se mítosz. A magyar tanítók egyik 
bajáról írom ez írást.

• Mikor még a görög istenek voltak a nép kegyetlen 
autokratái: megajándékozta Zeus a csodaszép Patidórát 
egy szelencével. Mindenféle bajból és csapásból volt 
benne egy adag, de a reményből is annyi, hogy,soha 
ki nem fogyhat.

Ez a szelence azután elveszett. A tudósok sem sejtet
ték soká, hogy hová lett. A sors azonban idők folyamán 
ráakadt e drága kincsre és csináltatott az antik csodából 
sok ezer reprodukciót. S most azon fiataloknak oszto
gatja, kik a tanítói pályára léptek, mondván:

— Menj gyermekem, ülj a katedrára, ahol nagy te
kintélyed lészen saját nyájadban. Igaz, hogy fizetést 
csak annyit kapsz,. amelyből ugyan bajos éhenveszned, 
de -élni még bajosabb; az is igaz, hogy dohos porfészek
ben ezer nyavalya tapad a testedre... De fogd ezt a 
szelencét és nem hágy el a — remény.

Voltaképpen nevetséges az az állítás, hogy ma már 
nem történnek csodák. Hát vájjon nem csoda az, hogy 
harminckétezer magyar tanítót még mindig csak a re
mény táplál? A magyar fórum csak az ígéretek szelen
cébe zárt szelével altatja él őket. De tisztességes zsol- 
dot nem adnak azoknak, kik vérrel irtják az ugart a 
Kárpátok alatt.

Egy fél Dreadnaught ára a legmerészebb tanítók ál
mát is kielégítené. De ez „túlságosan megterhelné az 
államháztartást“ s így nyomorogniok kell tovább. Ki 
tudja meddig.

De surranjunk csak a tanítók családi fészkébe. Láb
ujjhegyen, halkan, hogy fel ne ébresszük a szendergő
ket. Az anya, a tanító felesége avatag ruhában áll a 
teknő mellett. Az apró család még alszik. Bizonyosan 
lágy kenyérről szövi álmát. Ott a kiságy szélén ül az 
atya szomorúan, lázasan pihegő beteg gyermeke mellett. 
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A ház elől nekigördül egy kocsi. Orvosért megy a har
madik faluba. Dél lesz, mire visszaérkezik. Addig a 
szülők könnye a bánat növekvő virágát meddő remény
nyel öntözik.. . Megjött az orvos. De nincs segítség. 
Harmadnap a tanító maga énekli zokogva gyermeke 
koporsója felett a „Cirkumdederumot.“

A másik gyermeke is követi az elsőt. A szegény szü
lőket a sors a melancholia sivár börtönébe űzi. Nincs 
senki, aki segítene a tanítócsaládon. Mily irigy szemmel 
nézi a tanító a nyári napszámost, kinek beteg gyermekét 
egy nap kétszer is meglátogatja az orvos s akinek szá
mára a gyógyszert bőségesen önti a patika. A napszámost 
és családját védi a — betegsegélyző. De a tanító pati
kára költheti kicsi fizetését.

Szegény, elhagyott emberek: Bizonyosan rólatok irta 
Wilde Oszkár: „Ti vagytok a szomorúság bohócai, akik
nek a szíve összetört". És, ha Dante ismerte volna a 
magyar tanítók kétségbeejtő helyzetét: az ő sorsuk ke
serű epigrammáját irta volna a pokol kapuja fölé. És 
Madách nagy műve se teljes, mert kihagyott valamit áz 
Ember tragédiájából: azt a színt, ahol a magyar tanítót 
és családját a betegségek ellepik, melyek elől nem tud 
szabadulni.

A tanító hiába kérte sorsa javítását. Hiába fenyege- 
tődztek sztrájkkal, szakszervezettel. Ezt nem engedte 
pályájuk nimbusza. Senki sem nyújtja segítő karját a 
fuldoklónak. Fizetésük csaknem nevetséges. S mikor 
összeőrli őket a munka: a nyugdíjállaRot sem lehet 
valóban pihenés a számukra, mert még az utolsó falat 
kenyérért is dolgoznia kell az agg harcosnak.

A kultúra mindig azok ellen lázadt fel, akik terem
tették. így a tanítók sem mernek arra számítani, hogy 
a hatalom támogatásukra siet.

A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövet
sége elhatározta, hogy kebelében megteremti a Tanítók 
Betegsegélyző Alapját. A vezetőségnek sikerült is e 
célra a pénzügyminisfériumtól megnyerni egy sorsjáték 
engedélyezését. A kétszázezer darab sorsjegy a napok
ban már forgalomba is kerül. Egy darab ára egy 
korona lesz.

A sorsjáték fővédnökségét gróf Zichy János, kultusz- 
minister vállalta s ez a korrekt adminisztrációt, valamint 
a sikert is garantálja.

Amig ez a sorsjáték legalább is olyan nyereményeket 
biztosít, mint a többi: nem üzleti érdekeket táplál, ha
nem a humanizmus szolgálatában áll. Ez a kétszázezer 
darab papiros lesz az a váltó, mit ha régi adóssága 
fejében bevált a társadalom: a tanítók betegsegélyző 
alapját teremti meg vele.

A magyar tanítóság, mely kötelességénél mindig többet 
tett: elvárhatja a társadalomtól, hogy most az nem for
dul el tőle bűnös indolenciával. Nem sok, amit tőle kér, 
csak annyi, hogy minden századik magyar áldozzon 
egy koronát, mely esetleg a maga szerencséjét is 
rejtegeti.

Ezen sorsjátékba helyezi a gondoktól, betegségektől 
rogyásig megrakott tanítóság most minden reményét. 
Pandóra szelencéje, mit a sors neki ajándékozott: úgyis 
teli marad még számára mindenfajta keserűséggel — de 
legalább ez äz egy reménye ne legyen meddő. Akinek 
volt tanítója s gyermekét tanító oktatja: nem zárhatja el 
a szívét. Mindenkinek kötelessége a magyar tanítóság 
gondjait kisebbíteni.

Mert ennek a nemzetnek az a legnagyobb szégyene, 
hogy tanítói még mindig Pandóra szelencéjét szorongat
ják fizetés gyanánt.

A Tanítók Sorsjátéka irodája (Budapest, V., Erzsébet- 
tér 15.) a Magyarországi Tanítók Bankja helyiségében, 
mindenkinek rendelkezésére áll.

* „Kész házak raktára.“ A nagyszerűen fellendülő 
Argentína ugyancsak túltesz rajtunk. Az „Argentínai heti
lapéban olvassuk a következő hirdetést:

JOHANNSEN AND CIA.
Paseo Colon, 1586, Buenos-Aires.

Szédszedhető faépületek min
den nagyságban. — Kész 
házak azonnal szállíttatnak!

Hirdetmény
az 1912. évben megtartandó erdőöri és 

vadőri szakvizsgák ügyében.

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák folyó évi 
október hó 14-én és az erre következő napo
kon Budapesten, Pozsonyban, Besztercebányán, 
Miskolcon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozs
várt, Brassóban, Nagyszebenben, Temesvárott, 
Pécsett és Szombathelyen, a vármegye székházá
ban délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartatni.

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri vagy 
vadőri vizsgát letenni óhajtják, hogy az erre 
vonatkozó engedélyért, a szükséges kellékek 
bírását igazoló bizonyítványokkal felszerelt folya
modványaikat folyó évi szeptember hó 30-ig 
ahhoz a kir. erdőfelügyelőséghez nyújtsák be, 
amelynek székhelyén vizsgát tenni kívánnak.

Budapest, 1912. évi julius hó.

M. kir. földmivelésügyi minister.
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308 MAGYAR ERDÉSZ 16. szám.

Gyufagyártási célokra legkeresettebb

KANADAI NYÁR, SMS
szavatolt fajtiszta, erőteljes

isk. 65—100 cm. magas csemeték ezre 30 K.
„ 100—150 „ „ „ „ -35 „
„ 150—200 „ „ „ „ 40 „

2—3 méteres suhángok száza 12 K, ezre 100 K 
őszi szállításra, amig készletem tart.

Kimerítő fájismertetéssel, valamint egyéb erdei facsemetékre és 
magvakra kívánatra árajánlattal szívesen szolgálok.

FARAGÓ BÉLA cs. és kir. udvari szállító, magyar mag
pergető gyára, erdészeti csemete-telepek Zalaegerszeg.

634—1911. sz.

Faeladási hirdetmény.
Rádos község 1912. évi augusztus 29-én 

délelőtt 11 órakor a községházánál tartandó 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja erdeje „B“ üzemosztá- 
Jyának „Erkederberg“ nevű részén, az 1912. 
évi vágásterületén található 335 drb tölgyfa
törzset.

A 335 drb tölgytörzs összes fatömege hivata
los becslés szerint 544 tm3; ebből 196 tm3 műfa, 
348 tm3 tűzifa. A kikiáltási ár, melyen alul a 
fatömeg eladatni ‘nem fog, 4300 koronában lett 
megállapítva.

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés 
kezdete előtt a kikiáltási ár 10%-át készpénz
ben, vagy óvadékképes értékpapírban az árverést 
vezető elnök kezéhez letenni.

A szóbeli árverés kezdete előtt szabályszerű 
bánatpénzzel és bélyeggel ellátott írásbeli zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak.

Az árverési feltételek Rádos község hivatalos 
helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Rádos, 1912. évi julius hó 27-én.
Az elöljáróság.

Faeladási hirdetmény.
A nm. földmivelésügyi m. kir. ministerium

1911. évi 130244. szám alatt kelt engedélye 
alapján Hertnek község volt úrbéresei Herlneken, 
az úrbéri elnök házánál 1912. évi augusztus 
29-én délelőtt 11 órakor tartandó zárt írásbeli 

ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli ár
verésen eladják a már kijelölt 23910 drb, mint
egy 13624 köbméter haszonműfára és 530 töm- 
köbméter vegyes fenyőtüzifára becsült jegenye- 
fenyőtörzset tövön az erdőben.

Kikiáltási ár az egész fatömegre 126,884 K. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak 10%-a. A bánat
pénzzel és bélyeggel ellátott zárt Írásbeli aján
latok a szóbeli árverés megkezdéséig elfogad
tatnak.

Elkésve beadott, vagy szabálytalanul kiállított 
és a feltételektől eltérő ajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Becsáron 
alól a fa nem adatik el.

A kihasználandó erdő a hertneki vasúti állo
mástól 4 km.-nyíre fekszik.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
hertneki úrbéreseknél és a bártfai m. kir. járási 
erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Hertneken, 1912. évi julius hó 28-án.
Úrbéri elnök.

Nyomatott Székely és Illésnél Ungvár
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Kimutatás és ideiglenes tervezet
gróf Andrássy Dénes Gömör-Kishont vármegyei hitbizományi erdőbirtokain 1912. évi április hó 2-án és 3-án előfordult széltörésekről, ezek kihasználásáról és az ennek következtében beálló hozambeli túlhasználatok kiegyenlítéséről.
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XII. évfolyam. Rimabánya, 1912. szeptember 1. 17. szám.

MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Bükköseink feltárása.
Irta Elek István.

III.

Műszaki megoldás.

a) A pályaépítés költsége. .
Ha erdei úthálózatunk megfelelő közforgalmi 

útakhoz csatlakozhatik, feltételezve azt, hogy a 
szükséges kő- és kavics-anyag mindenütt hely
ben termelhető, hogy az úthálózat kiépítése 
mennyivel kerül kevesebbe az erdei vasút
hálózatnál, ismét csak a magam erdőgondnok
ságának elkészített feltárási terveiből fogom ki
mutatni.

Mint előző közleményeimben már felemlíteni 
szerencsém volt, erdőgondnokságom egész terü
lete körülbelül 75 km. hosszú úthálózattal volna 
kedvezően feltárható. Egyelőre azonban, mint 
az erdőrendezési elvek tárgyalásánál bizonyí
tottam, elegendő volna egy fővölgynek a feltá
rása. mely körülbelől az összes feltárási mun
kálatok ’/3 részét tenné ki.

A Jardastica nevezetű völgy, illetve az ezen 
völgyben fekvő feltárandó erdők megközelíthetők.

Csernahévizi vasúti'állomástól kiindulva:
I. Kiépített törvényhatósági úton . .21 km.
II. A kincstári erdő határáig idegen

területen......................................... 2 2 km.
III. Kincstári birtokban a fővölgy el

ágazásáig építendő fő-útvonal. . 5'1 km.
IV. Mindkét fővölgy-ágba s a mellék

völgyekben kiépítendő úthálózat 16 0 km.
Összes útvonal hossza: 25'4 km.

A völgyesés viszonyai a vasút kiépítésére 
kedvezőtlenek, mert a felsőbb völgyszakaszok
ban a 10%-nál is nagyobb az esés, ezenkívül 
a terepviszonyok is nehezek, mert a völgyek 
merész kanyarulatuak, szűkek, sziklákkal van
nak elzárva, az oldalak meredekek.

Technikai lehetetlenség azonban nincs. Ha 
tetszik, lehet itt vasútat is építeni, főleg a völgy 
vizerejével fejlesztett, villamos erővel hajtott ko
csik részére.

Gőzmozdonyok által vontatott vonatok számára 
ugyanis, legfeljebb csak a fent részletezett III. 
völgyszakasz végéig lehetne pályát építeni, azon
felül már seni szerpentinák, sem a szükséges 
kanyarulatok kiépítésére a terepviszonyok nem 
felelnének meg, ellenben villamos erővel hajtott 
egyes kocsik részére, melyeknek előre vagy 
hátrafelé hajtása csak egyszerű váltással sza
bályozható, lehet az oldalba vissza kimenő zeg
zugos pályát akár a völgyön, akár az oldalakon 
is felvezetni. Ilyen pályát itt az ó-asszonyréti 
erdőgondnokság kerületében épített egy vállal
kozó lóval vontatott kocsik részére. Zseniálisan 
egyszerű és mesésen olcsó, csak az az egy 
hibája van, hogy veszedelmes, mert az ily mó
don sem elkerülhető nagy esések miatt az egyes 
kocsik leeresztése, főleg nedves időben, nem 
nyújt kellő biztonságot. Emellett a pálya hossza 
jóval nagyobb, mint például a nagyobb esé
seket is megtűrő erdei kocsi-útvonalak hossza 
volna.

Hogy összehasonlíthassuk az út és vasút épí
tési költségeit, mindkét esetre nézve közlöm itt 
a főbb számítási egységeket.
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I. Vasúti pálya építési költségei. 
A) Szabványos keskenyvágányu vasút.

1. 4’3 km. hosszban kisajátítási összeg 21500 K.
2. Földmunka az I. (21 km.) szakasz,

fm.-énként .... 2 K - 4200 „
3. Földmunka a II. (2’2 km.) szakasz,

fm.-énként .... 4 K 8800 „
4. Földmunka a III. (5'1 km.) szakasz,

rakodó) 10 4 km.-re szükséges

fm.-énként . . . , 6 K 30600
5. Kavicsolás, talpfa és sinfektetés (94

km.) fm.-énként. , . 3 K 28200
6. Hidak, támfalak kilométeren-

ként .... . 4000 K 37600
7. 9’4 kgr. sin 9’4 + 1 (váltó, kitérő,

A fővonal kiépítése kerül összesen: 213660 K, 
kilométerenként 22730 koronába.

1955 métermázsa, á 24 K 46920
8. Apró anyag 1955 X O 2 - 39 m.-

mázsa. . . . . á 40 K - 15640
9. Vasúti talpfa 10'4 kilométerre 13

darab . . . á 1'40 K = 18200
10. Váltók . 2000

B) A zegzugos mellék-gyűjtő erdei pálya 
fenti IV. szakaszon 25%-kal hosszabb útvonalra, 
tehát 20 km. hosszban volna kiépítendő, kilo
méterenként fenti árelemzés alapján kiszámítva, 
mintegy 10000 korona költséggel. A vasúti pálya 
kiépítésének összes költsége tehát:

A) összeg..................... 213660 K.
B) összeg..................... 200Ő00 „

Összesen: 413660 K.
Ezzel szemben az úthálózat kiépítése kerül:
A) 5 méter széles főútvonal készítése 3 mé

ter szélességben, kövezve, kavicsolva és hen
gerelve, a törvényhatósági úttól a II. és III. sza
kaszon, 7'3 km. hosszban :
1. Földmunka átlag fm.-énként 5 K 36500 K.
2. A szükséges kőanyag termelése,

kavicstörés, felhordás fm.-énként
2 K —..................................... 14600 „

3. Planirozás, szegélykövek lerakása,
alapkövezés, kavicsolás, henge
relés fm.-énként . . ä 6 K - 43800 „

4. Út, árok, hidak, támfalak, átereszek,
kerékvetők, korlátok, kilométer
jelzők stb. anyaggal és munká
val, kilométerenként á 3000 K 21900 K.

Összesen: 116800 K.

A) 7'3 km. főút készítése kerül kilométeren
ként 16000 koronába.

B) 3 méter széles (egy kocsinyom) mellék 
erdei útak 2 méter szélességben kövezve és 
kavicsolva, kerül 16’0 km. hosszban:
1. Földmunka átlag fm.-énként 3 K 48000 K.
2. A szükséges kőanyag termelése,

kavicstörés, felhordás fm.-énként 
á 1 K -..................................... 16000 „

3. Planirozás, kövezés, , kavicsolás
fm.-énként . . . . 2 K - 32000 „

4. Hidak, támfalak, átereszek, kerék
vetők stb. anyaggal és munkával 
kilométerenként . . 1000 K -- 16000 „

Összesen: 112000 K.
B) 16 km. mellék erdei út készítése kerül 

112000 koronába, vagyis kilométerenként 7000 
koronába.

Erdei úthálózat készítése fentiek szerint kerül:
A) összeg .... 116800 K,
B) összeg . . . . 112000 „_______

Összesen: 228000 koronába, 
szemben a vasúthálózat 413660 koronát kitevő 
költségeivel, vagyis a vasúthálózat majd két- 
annyiba kerül, mint a teher-automobillal való 
vontatás céljainak teljesen megfelelő úthálózat. 
Jelen esetben ugyan a vasút többköltsége rész
ben. azon okból állott elő, mert a kiépítendő út
vonal a törvényhatósági úthoz való csatlakozása 
miatt 2-l km.-rel rövidebb s a nehéz terep
viszonyok miatt a zeg-zugos erdei pálya hossza 
is nagyobb, bár ez utóbbi körülmény előnye, 
hogy a fának a pályához való közelítése köny- 
nyebb és olcsóbb.

Számításaim helyességét különösen az erdei 
útak felépítésére nézve garantálom, vagyis me
rem vállalni a felelősséget, hogy az itt kitünte
tett költségek keretein belül, az erdei úthálózatot 
az előadott tervezet szerint házilag kiépítem. 
Természetes azonban, hogy ezekben a költsé
gekben még a szállítási berendezkedés összes 
költségei nem foglaltatnak, mert hiszen rakodók, 
raktárak, gépművek, javító-műhelyek, kezelő
személyzet részére lakások, őrházak, telefon, 
s ami a legfőbb, a mozdonyok, villanyfejlesztő 
telep, kocsik, gépjárművek, még külön és sok 
költséget igényelnek, ezekről azonban csak az 
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itt betartandó sorrendben kívánok megemlé
kezni.

A két pálya építési költségeinek összeméré
sével, ha általánosítani akarunk, csakis a kilo
méterenkénti építési költség lehet az irányadó s 
fenti számításból az is kitetszik, hogy olyan 
erdőbirtokokban, hol a terepviszonyok nehezek 
s a kőanyag helyben található:

1. Szabványos keskenyvágányu vasút gőz
üzemre, kilométerenkint 22000 koronába.

2. Ugyancsak szabványos vágányu,, de a ka
nyarulatokat mellőző, nehezebb terep-akadályo
kat kikerülő zeg-zugos pálya egyes kocsik eresz- 
tésére, illetve vontatására kilométerenként 10000 
koronába.

3. Erdei főút 5 méter szélességben két kocsi
nyomra kilométerenkint 16000 koronába.

4. Erdei mellékútak 3 méter szélességben 
egy kocsinyomra, kitérőkkel, kilométerenkint 7000 
koronába kerülnének.

Az út építési költségei tehát általánosságban 
is kisebbek a vasút építési költségeinél.

b) A vontató erő.

A vasútat általánosan elterjedné a gőzüzemű 
vontatás előnyei tették. Ott, ahol sok anyagot és 
nagy távolokra kell szállítani, a vasúttal semmi 
más vontató jármű nem versenyezhet.

Kísérleteztek már útakon szabadon járó mozdo
nyokkal való vontatással is, de mihelyt a vezető 
acélsínt kivették a kerekek alól, a vonat szállító
képessége válik nagyban korlátolttá.

Az útakon szabadon járó vonat tehát nem 
lehet versenytársa a vasútnak, ellenben alkal
mazást nyerhet mindenütt, hol kisebb tömegű 
időszaki szállítások lebonyolítása szükséges.

A gőzgép csak síneken bizonyult jó vontató 
erőnek, úton az általa kifejthető erőhöz ará- 
nyítva, az idomtalan, esetlen, nagy testű és 
nagy súlyú gőzmozdonyok lomha mozgásuak, 
közforgalmú útakon veszélytelenül nem is köz
lekedhetnének.

Egy általánosan érzett nagy szükség szülte 
meg a benzin-üzemü gépjárműveket.

Ezek, az élénk mozgású, aránylag könnyű s 
mégis megfelelően elég vontató-erőt kifejtő gép
járművek már is megoldották az erdei és köz- 

útakon veszélytelenül gyakorolható, géperővel 
való vontatás problémáját.

A legtöbb ember nem tudja okát adni, mégis 
idegenkedik minden újítástól. Ez az eset áll a 
teherautomobil-vonatra is. Félünk tőle, mert 
nem ismerjük. Ez a szállító-eszköz azonban 
újdonságképpen nem vehető, mert bár rövid, 
10—15 évre alig visszamenő múltja van, telje
sen kipróbált és jónak bizonyult vontató-erőt 
szolgáltat, s ami a legfőbb, ez a gépjármű nap- 
ról-napra tökéletesítve lesz. Ha tehát már most 
is jó s jövőben csak tökéletesbedését várhatjuk, 
minden tőle való idegenkedés indokolatlan.

Hogy pedig céljának már mai formájában is 
megfelel, igazolja, hogy nagyobb városokban és 
főképp a művelt nyugaton már is elterjedt hasz
nálatnak örvend és sok millió értéket képviselve, 
még több milliókat képviselő értékeket vontat
nak vele.

Üzembiztonsága ugyanolyan, mint a gőz
gépeké, de szerkezete, kezelése egyszerűbb, ami 
fő, teljesen veszélytelen s csak a laikusok fél
nek robbanásoktól, holott a gőzgépnél, ha viz 
nélkül hevíttetik, vagy a kazánfal, tüzcső, stb. 
repedést kap, a robbanás elkerülhetlen, ellenben 
benzin-üzemnél ez elő nem fordulhat, mit meg- 
cáfolhatlanul igazol az, hogy mig a gőzgépek 
hatósági ellenőrzés és felügyelet, sőt időszaki 
hatósági vizsga kötelezettsége mellett járathatók 
csupán, a benzingépek, mint hatóságilag teljesen 
veszélytelennek ismert erőforrások, nem szak
értők által is kezelhetők.

A hatóságilag megkívánt gépjármű-vezetői 
vizsga nem tévesztendő össze a gépszakértői 
kvalifikációval, mert a benzin-üzemnél csak a 
gépjármű vezetésében való jártasságnak a fel
tétele kívántatik meg.

Bocsánatot kérek a hosszadalmasabb ismer
tetésért, de e téren még nálunk oly általános 
és nagyfokú a tájékozatlanság, hogy hitem sze
rint nem végzek felesleges munkát ezen körül
mények felemlítésével sem, annyival inkább, 
mert arra gondolok, hogy ha teherautomobil- 
vasútak a kincstári erdészetnél alkalmazásba 
vétetnének, erdészeti altisztjeinket is kiképezhet
jük és felhasználhatjuk gépvezetőkül, mig szak
értelemmel bíró géplakatosok az erdőhivatali 
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központokban esetleg létesített gépjavító-műhe
lyekben volnának csak szükségesek, vagy ahol 
közelben (Orsován hajógyár) gépjavító-műhelyek 
vannak, egyáltalán nélkülözhetők.

Ebből sem szabad azonban arra következ
tetni, hogy a benzin-üzemü gépjárművek több 
javítást igényelnének, mint a gőz-üzem, mert 
hiszen javítóműhely minden gépüzemnél, így 
vasútnál is szükséges.

(Folytatjuk.)

Magyarország mai helyzete és a 
magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m'. kir. erdőtanácsos.

(Folytatás.)

A cserék hasznos voltának bizonyítására fel
veszem példának az apatini erdőhivatalt, mely
nek viszonyai — nézetem szerint — a bácskai
val egyezőek.

Az apatini erdőhivatalhoz tartozik :*
Nem erdő (mindent kát. holdakba

átszámítva) . ................................ 12909 k. h.
Erdő..................................................21016 k. h.
Az erdőből:

használat alatt álló . . . 13990 (14000) k. h.
használaton kívül álló . . 7026 (7000) k. h.

együtt: 21016~(21000) k. h.
A használat alatt állóból:

tölgy............................... 2033 (2000) k. h.
lágy erdő (fűz, nyár) . . 11957 (12000) k. h.

együtt: 13990 (14000) k. h.
Az egész 33000 k. h. birtok értéke 11.400,000 

korona.
Kihasználtatott 1910. évben 334 k. h. (22%-a 

a vágástérnek), melyben volt: 
műfa 3185 köbméter (6'7%-a a vágástérnek), 
tűzifa 43828 „ (93 3%-a
együtt: 47013 köbméter. Esik tehát egy holdra 
141 köbméter.

Kihasználatlan maradt 917 k. h. (78%), hol
danként 63 köbméterrel.

Erdősítési költsége volt k. h.-ként 54 K 97 f 
(hektár 95 6).

* Az adatokat „Magyarország földmívelésügye 1910.“ című ki
adványból és folytatólag az 1898., 1900., 1901., 1905-1910. évi 
ily című kiadványokból vettem.

Bevétele volt 1910. évben. . . 590000 K, 
Kiadása „ „ „ . . . 264000 K

s így a tiszta jövedelme .... 326000 K.
A bevételből: mezőgazdasági (mel

lékhasználati) jövedelem .... 316000 K, 
erdőbevétel (faanyagokból) . . . 274000 K.

Továbbá 1912. év elején eladatott (1. Erdé
szeti L. 1912—VI. X.) 
búza 2685 q., értéke — számításom

szerint — mintegy..................... 53700 K,
zab 2797 q., értéke mintegy . . 55740 K,
bab 302 p„ „ „ . . ." 7160 K,

együtt: 115600 K.
E termények az itt szokásos felestermelésből 

származnak. Hogy azonban hány holdon ter-, 
mettek, azt nem tudom, de valószínű, hogy az
u. n. használaton kívüli erdő terményei, a sor
közi (t. i. a felújítás alatt álló terület fasorai 
közti) használatok eredménye. Ha ezt á bevé
telt az egész használaton kívüli 7000 holdra 
vonatkoztatom, egy holdra esik 16 K 50 f s 
mivel felestermés, egy holdon tulajdonképp 33 
korona.

Az erdőbevételből az egész 21000 h. után 
után esik egy holdra 13 K, a használat alatt 
állót véve csupán, esik egy h.-ra 19 K 57 f.

Ha ezeket az adatokat összehasonlítom, az 
tűnik ki, hogy félannyi (7000) holdon a feles 
mezőgazdasági termelés majdnem annyi hasz
not ad, mint a nem felesen vett erdőbevétel.

Tulajdonképpen pedig nem helyes, hogy az 
egész használaton kívül álló erdőre veszem fel 
a sorközi bevételt, mert 1905. évben 1200 k. h. 
volt a használaton kívül álló erdő s az azóta 
történt erdősítéseknek terjedelme 739 hektár, 
azaz 1286 k. hold s az 5 évi erdősítés terü
letéről származhatik ez a bevétel. Ha erre vo
natkoztatom, akkor k. h.-ként 90 K a feles
termelés jövedelme, azaz nem felesen véve 180 
K. Sőt ha tekintetbe veszem, hogy a fasorok 
az egész területnek OT-ed részét elfoglalják, az 
egy holdra eső mezőgazdasági termelés jöve
delme 200 K. Ez a maximum, az előbbi a mi
nimum. És a maximum becsületére válik úgy 
a bácskai földnek, mint a termelőknek, meg
jegyezvén azonban, hogy nem tudom biztosan, 
mit kell érteni használaton kívül álló erdő 
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alatt, mert ily kifejezés a gyakorlatban nem 
fordul elő. Én a felújítás alatt állóra, mint fa
használat alatt nem állóra értem.

Ezekben beszámoltam kereken 116000 K 
mezőgazdasági jövedelemmel. Kérdés, mire es- 
hetik az ezen felül levő 200000 K ugyanily 
címen kitüntetett bevétel, t. i. mellékhasználati 
bevétel (bár itt ez a fő). Ennek forrásául ezeket 
vélem. Szántóföld, rét, legelő stb. yan együtt 
3500 k. h. Ezt átlag 60 K-val véve, az ered
mény 210000 K.

Ha az egész használaton kívül álló erdőt 7000
k. holdat kiirtanák s 60 koronájával bérbe ad
nák, 420000 K évi rendes bevétel volna a mos
tani, csak 5 évig tartó évi mintegy 116000 K 
helyett és ha azt veszem számításba, hogy a 
mai helyi viszonyok szerint 80 K évi átlagbér 
is felvehető, mert a 7000 k. holdnak legalább 
60%-a jó szántóföld volna, akkor az évi bevétel 
444000 koronára rúg.

Ezek után áttérek arra, hogy miért tartom én 
az apatini erdőhivatali erdőket az átalakításra 
kiválóan alkalmasaknak.

1. Tölgyfa-erdeiben nincs oly'40 éven felüli 
erdő, amelyiknek minősége kilátást nyújtana 
arra, hogy belőle értékes erdő volna nevelhető.

2. A tölgyerdők talaja majdnem kivétel nél
kül oly szántóvá alakítható át, melyért irtás 
után 2—3 év múlva 80 K évi bért lehet kapni 
kát. holdanként, mert ma Zömbortól Palánkéig 
a szántóföldnek évi bére 120 - 130 K.

Ily talaj van az erdőhivatali erdőkben:
használaton kívül álló erdőkben 7000 k. h.
tölgyerdőkben............... 2000 k. h.

együtt 9000 k. h.
3. A lágyerdőknek mintegy negyede rétté, 

legelővé volna átalakítható s ennek jövedelme 
legalább 25 K évi bér volna a mai kereken 20 
K átlag erdőjövedelemmel szemben.

4. Az erdősítés az erdőhivatal kerületében 
igen drága a magas napszámbérek miatt. 54 K 
97 f erdősítési holdankénti költség igen sok, 
úgyannyira, hogy az ily költséggel való erdő
telepítés soha sem fizeti ki magát. Hogy túlsók, 
igazolja a delibláti erdősítés, mely futóhomokon
k. h.-ként csak 15 K. (L. Erd. L. 1912. évi 
86. oldal.)

5. Az apatini erdőhivatalnak a főjövedelmét 
nem az erdő adja, mely úgyszólván csak a 
kiadásokat fedezi, hanem a mezőgazdasági ter
mények. Itt tehát főleg már ma is mezőgazda
ság a fő, s nem az erdészet.

6. Ennyi erdőre e vidéken nincsen szükség, 
mert a vágástérből 78% nem volt értékesíthető, 
bár Bácskában az erdő csak 4%-a az összes 
területnek. És az ily kevés erdőt pótolják az 
út- és határvonalakon levő fasorok.

7. A szántófölddé alakításnál a fiatal erdők
nek értéke csak a 40 éven felülieknél jöhet 
tekintetbe s mivel idősebb fiatalos nem sok le
het: a fiatalosok oda adhatók u. n. áldozatul 
is, mert a szántóföld busásan meg fogja a fánál 
előálló értékveszteséget téríteni.

8. A szántófölddé stb. alakítás útján oly nagy 
értékemelkedés fog a földnél előállni s az évi 
jövedelem annyira fel fog emelkedni, hogy eb
ből a hegyvidéki állami erdőknek halaszthatla- 
nul szükséges beruházási felszerelése ki fog 
telni.

Most pedig sorba véve, részletesen kifejtem 
az előbb, elmondott okokat, amelyeknek alapján 
az apatini erdőhivatalhoz tartozó erdőket első 
sorban átalakítandóknak tartom.

Első ok. Az apatini erdőhivatalhoz .tartozó 
erdők Bácsbodrog megyében jobbára a Duna 
közelében s a Duna-szigeteken terülnek el. Időm 
s alkalmam nem volt mindeniket látnom, de a
tölgyeseknek legnagyobb részét láttam s meg
figyeltem. Mindenik idősebb 
letkezett szálerdő ; növésük 
girbe-gurba. és egyenlőtlen, 
cikkét M. E. 1911. é. 335.

tölgyes sarjról ke
nem egyenes, sőt 
(L. Kuzma Gyula 

o.). Ezek szép nö-
vésüek sohasem lesznek. Talajuk jó. Vak szik 
úgy tudom nincs is bennük, szelíd szik is csak
foltonként fordul elő. Vak sziken különben fa 
sem nő, nem hogy egyéb nőne. A bácsordasi 
tölgyes talajának egy része silányabbnak lát
szik, de azért ismerve a viszonyokat, biztosít
hatok mindenkit, hogy kiirtása ingyen, vagy a 
tuskóért, avagy annak egyfészéért foganatosít
ható s a 3-ik évben k. h.-ként 50 K bér a 
rosszabb talajrészen biztosan el lesz érhető és 
a jobb talajú részeken 80, esetleg magasabb 
bér is lesz kapható. Ugyanily viszonyok illenek 
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reá főleg a bogyáni gyertyános erdőkre, amelyek 
csak tűzifát (tehát kevéssé jövedelmező anyagot) 
termelnek.

Hogy mennyire nem érdemes ezeket fentar- 
tani, következők bizonyítják:

a vágatási eredmény, t i. műfa csak 6—7%, 
ami rendkívül kevés, mert középminőségü erdő
ben is a műfa 25 - 30% szokott lenni;

a ki nem használt részeken a fatömeg csak
63 köbméter a becslés szerint, holott tölgyesnél, 
közép viszonyok mellett 220—230 köbméter 
egy kát. holdon a fatömeg.

Ily faállományu erdőket tehát csakugyan nem 
érdemes tovább nevelni.

Második ok. A szántóföldnek alkalmas talaj 
5026 hektár, azaz kereken 9000 k. h., melyből:

a) 1905 óta van erdősítve azaz
1—5 éves 739 hektár, azaz . . 1286 k. h.

b) 1898—1904. évi 6—10 éves
mintegy................................................ 3154 k. h.

c) régebbi erdősítés (1898. évi 
használaton kívüli 1672 hektár)
azaz 11—16 éves ..................... 2900 k. h.

d) 16 évesnél idősebb . . 1400 k. h.
együtt: 70407 k. h.

azaz körülbelül 7026 k. h., mely a használaton 
kívül álló erdővel azonos.

Most ehhez jön a tölgy szálerdőnek kimuta
tott 2033 k. h., együtt 9000 k. h.

Ezeknek, átalakítása nehézségbe nem ütkö
zik ; az előbbi u. n. használaton kívüli erdőnél 
azonban eldöntendőnek tartom, melyik erdőt 
érdemes kiirtani s melyiket nem.

Ma egy k. h. 100 éves jó tölgyes-erdőnek 
értéke 3600 K. Tegyük fel, hogy a csalódás ki 
legyen zárva, a mai 40 éves erdő 60 év múlva 
megér kereken 15000 K-t, azaz a mainak 
négyszeresét. Ha évi 80 K szántóföld-járadé
kot veszünk fel Bácskában a következő 6’0 év 
alatt, ez semmi esetre sem lesz túlzás. Ez az 
évi járadék 60 év múlva 3o/o-al 13044 K, 
4%-al 15721 K értékű leend. Ami azt mutatja, 
hogyha a faárak 60 év múlva négyszeresre 
emelkednek (amit fel lehet tételezni, ha a műfa 
ára emelkedni fog), akkor a mai 40 éves töl
gyes éppen egyenlő értéket fog adni a mai 

szántóföld-béreknek akkorra vett kamatos vég
összegével.

Tehát ez fenntartható, ha a birtokos akarja 
s mivel az államnak egyenlő esélyek mellett a 
konzervatív eljárás válhatik előnyére: . ezeket 
tartsa fenn az állam addig, amig ez az erdő 
pénzügyileg hátrányára nem válik.

A mai 30 éves erdőnek 70 év múlva évi 
80 K szántóföld bér mellett 3%-al 18448 K-t, 
4%-al 23115 K-t kell érni, hogy egyenlőség 
legyen. Erre azonban kilátás nem lehet s ezért 
az ily korú még jó erdőket sem érdemes fen- 
tartani, és még azért sem, mert ha a mai 55 
K erdősítési költséget leszállítjuk a 30 év előtti 
20 K ily kiadásra, ez 30 alatt kamataival 36 K 
értékké vált és ha az évi egyéb kiadásokat 
(adó, őrzés, kezelés stb.) 30 év alatt ugyan
ennyire vesszük, az így nyert 72 K tőke, a még 
következendő 70 év alatt kamataival 720 K-ra 
növekszik, amelyhez veendő az ugyanezen jö
vendő 70 év alatti évi kiadás, a mai adatok
hoz képest 3’5 K-val 810 K, azaz a kiadá
soknak értéke 70 év múlva leend' kereken 
1500 K, amely az erdőnek akkorra a maival 
szemben négyszeres 15000 K értéket 13500 
K-ra leapasztja. A kiirtás előnye tehát: 18500— 
13500 5000 K.

Ezeknek alapján káros anyagilag, ha az ez
után kivágandó idős tölgyeseknek területe be 
erdősíttetnék, amely..................... 2000 k. h.

a 40 évnél fiatalabb erdők 7000 
k. h. területéből ezer holdat leszá
mítva külön okbólfentartandó erdőkre 6000 k. h.

együtt: 8000 k. h.
Harmadik ok. A lágy erdőkből fentartandók 

a Duna-szigeteken levő erdők, mert ezeknek 
legeltetése, az állatoknak oda- s visszavitelével 
drágul, s hirtelen áradás, esetén sok kárral is 
járhat. Ellenben a termelt fa viziúton olcsón 
szállítható el. Ezenkívül a szénatermés bizony
talan s csak ritkán bő és jó, a széna tövén 
vagy az, egészre reá rakodott iszap miatt.

A Duna mentén levő lágyerdők, területének 
legeltetése sokkal könnyebb, de a fának elvitele 
nehezebb, és e két ok a fentartást nem teszi 
helyessé. Ezen részekből egyes területek a viz- 
áradástól töltéssel mentesíthetők s oly mesés 
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termékenységü területekké válnak, mint a Csaj- 
kás községi földek, hol p. o. Csurog község 
lakosai pótadót ma sem, állami adót pedig 
néhány év múlva nem fognak fizetni, mert a 
községnek jövedelem-feleslege mindent fedez 
és mint p. o. a kis Káty község évi 250000 K 
oly felesleggel rendelkezik, mit egyébre nem 
tudván fordítni, a lakosokra eső legelőbért ebből 
fedezi. Semmi ok sem szól tehát a jelzett er
dőknek fentartása mellett, hanem minden körül
mény az átalakítást javasolja.

Amint említettem: átalakítható a lágy erdők
nek negyede, azaz 3000 k. h. Összesen átala
kítható a második ok végén említett 8000 k. h. 
s ez a 3000 k. h. együtt 11000 k. h. És fen
tartandó volna tehát a mai viszonyok között 
10000 k. h., melyben benne van a Duna-szige- 
teknek területe is, melyet a katonai térképek 
alapján (egyéb adat nincsen rendelkezésemre) 
4000 k. h.-ra teszek.

Megjegyzem továbbá, hogy 1898-ban a lágy
erdők területe a már említett forrás szerint 
7559 hektár, 1910-ben 6877 hektár volt s így 
csak átlag évi 53 k. h.-al apadt, ami azt mu
tatja, hogy nem vágattak rendszeresen s így 
ma idősek.

Negyedik ok. A második és harmadik pont 
alá tartozó erdőknek beerdősítése igen drága,
u. m. tölgyerdőé kereken 55 K, a füzerdőké 
pedig az újvidéki eredmény szerint 38 K. És 
a pótlásokat mérsékelten véve 10%-ra, a költ
ség 60 és 42 K.

Ehhez képest: tölgyerdőnél a 60 K végértéke
100 évre............................................... 1200 K

az évi összes kiadást 3 K-val véve
ez 100 évre.................................... 1800 K

mai talajérték 3% kamata mint évi
járadék.........................................   . 2500 K

tehát 100 évi kiadások végértéke 5500 K
Ezt a 100 év múlva elérhetőnek felvett 15000 

K eladási árból levonva, a tiszta jövedelem 
9500 K, azaz 15 K 50 f évi járadék. Ezzel 
szemben a tölgyesekből alakítható szántóföldek 
járadéka évi 80 K.

80 K évi járadéknak 100 év alatti végértéke 
3°/o-al 48000 K, azaz az átalakítással 38500 
K többletet nyerünk.

Kiadás.
Lágyerdőknél 42 K, 25 év alatt 3%-al 85 K lesz
évi kiadás 3 K kamataival . . . 109 K
mai talajérték kamata évi 3’5 K 25 évre 126 K 

együtt: 320 K
Ily kiadás mellett 25 év múlva a lágyerdő, 

mivel ebből kevés műfa kerül ki s így 25 év 
múlva a mai faértéket legfeljebb kétszeres ér
tékkelszámíthatjuk: legfeljebb 600 Kk. h.-ankénti 
tiszta jövedelmet fog szolgáltatni, ami csak 22 
K 70 fillér évi járadéknak felel meg; már pedig 
ennyinél a mai legelőbér is több, nemhogy 25 
év alatt és múlva több ne volna.

A pénzügyi eredmény éppen azt tanácsolja 
tehát, hogy az ily erdőket kivágatás után újra 
ne erdősítsük be és ne erdőként, hanem más
ként hasznosítsuk. (Kivétel ha p. o. kis kirán
duló helyet akarunk hagyni.)

Ötödik ok. Az apatini erdőhivatalnak magas 
jövedelmét a mezőgazdaság adja, mert az erdő
jövedelmet az eidő-bevétellel egybevetve és le
számítva a szántókra felvehető 20000 K évi 
kiadást, a tiszta erdőjövedelem csak 30000 K, 
ami 21000 k. h. erdőnél évi 1 K 43 f k. hol
danként. Ez igen kevés. Itt sem az erdő jöve
delmező tehát, hanem a mezőgazdaság s ez a 
fő, mit tanúsít, hogy erdőőrök csépelteinek, mag
tárt kezelnek. Régebben ugyanezt erdőgyakor
nokok ellenőrizték, kik kukoricát törettek is, felez
tek stb. Ez itt a fő, mert ez adja a főjövedelmet 
és az erdészet csak mellékes.

Miért kell az erdészetnek jövedelmét a mező
gazdaságéval emelni? Szüksége van erre az 
erdészetnek? Úgy vélem: az erdészet legyen 
önálló.

Ezelőtt 35 évvel az erdészet a bányászattal 
együtt volt s az volt akkor az erdészek panasza, 
hogy az erdők jövedelmét a bányászat emészti 
fel. Vájjon nem gondol ma ennek fordítottjára 
az erdészet.

Hatodik ok. Ezt nem kell bizonyítani. (Fa
hiány nincs.)

Hetedik ok. Ezt már bebizonyítottam. (Fiatal 
erdők írthatók.)

Nyolcadik ok. Átalakítandó tehát (1. 2. ill. 1. 
oknál) 8000 k. h. Ennek faállományáért be 
fog folyni;
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6000 k. h. 1—40 évesből . . . 1200000 K 
2000 k. h. idősből..................... 1640000 K
a lágyerdőből (1.3. oknál) 3000 k. h. 300000 K 

együtt: 3140000 K
A jövedelem leend az irtás után 3 év múlva : 

8000 k. h. 80 K-val..................... 640000 K
3000 k. h. 40 K-val..................... 120000 K

10000 k. h. megmaradó erdőben,
a mai szerint ..........................  160000 K

együtt: 920000 K
melyből az évi kiadást, u. m. adók, ellenőrzés, 
fenmaradó erdők kezelése stb. 160000 K-ra 
téve s ezt levonva, de ehelyett a mai 240000 
K évi ily kiadást hozzászámítva: a tiszta jöve
delemfelesleg 1000000 K leend, azaz a mai
nak 3-szorosa.

Amelyik birtoknak .tiszta jövedelme egy millió, 
annak értéke 25 millió.

Az egész apatini birtoknak mai értéke ke
reken .......................................... 11400000 K

ebből levonva a kivágandó fa
értéket ............................... . . 3100000 K

mai érték maradvány: 8300000 K
ezt a leendő értékből 25 millióból levonva; a 
maradék mutatja az átalakítással nyerendő 
értéktöbbletet, 17 millió koronát, melynek el
éréséhez befektetés nem kell, csak megfelelő 
irányzat.

Úgy tudom, 25 millió kell a hegyvidéki kincs
tári erdőkben szükséges okszerű befektetések
hez. Ha ez a pénz kölcsönként . lesz felvéve, 
az állam fizet érte körülbelül 41/2°/o-ot. És mivel 
a fából bejön 3100000 K, a felveendő kölcsön 
21900000 K leend, melynek kamata kereken 
986000 K lesz, azaz az apatini erdőhivatal 
területének átalakítása folytán előálló jöve
delemtöbblet el látná a többi erdőket 25 mil
lió tőkével és még elmaradna a drága fel
újítási költség, a mai tetemes kezelési költ
ség stb.

Ez az első haszon. És ugyanaz volna te
hető, egyéb ily állami erdőkben, p. o. Toron- 
tál, Temes, Arad stb. megyékben.

Második haszon lesz az e vidéken űzött 
állattenyésztésnek fellendítése 3—4000 k. h. 
legelő-többlettel, melyen 8—10000 drb szarvas
marha volna nyáron nevelhető.

Harmadik haszon, a szántóföldeknek kisebb 
részletekben való bérbeadásával, a kisgazdák 
segítése.

Negyedik haszon, az államot nem terheli 
25 milliónak kamata. És több ily haszon van, p. 
a horvátszlavonországi kincstári erdők fájának 
értékesíthetése (1. Kuzma Gyula idézett művét), 
melyek helyiek, vagy mindenki által ismertek. 
Ezeket mellőzöm.

Most áttérek a felhozható ellenvetéseknek fő 
pontjaira.

Első ellenvetés. Ki fogja nehány év alatt a 
termelt sok fát megvenni, holott a vágástérnek 
78°/o-a most sem volt kivágható?

Ez az ellenvetés éppen a fának kelletlenségét 
bizonyítja, amely a fának feleslege miatt állt 
elő, amely tehát ok az átalakításra és éppen 
ezt kell legyőzni ellenszabályokkal. 1911. évben 
bizonyosan volt vágatás s ennyivel kevesebbet 
kell már értékesíteni. E fatömegnek értékesitése 
mérsékelt árakon s másutt némi vágatási szü
netelés mellett sikerül, mert egy pillantás a tér
képre s látjuk, hogy a Dunához közel fekvő 
erdőkből a tűzifa a budapesti állami faraktárba 
vizen olcsón felvontatható. A Dunától távolabb 
eső erdőkből termelhető tűzifa helyi fogyasztás
sal eladható és a Duna alsó részén, tehát Buda
pesttől távol fekvő erdőkből a tűzifa, Újvidékre 
s déli Bácskába szállítva értékesíthető.

Nem kell továbbá egyebet tenni, mint a buda
pesti faraktárt eddig ellátó erdőben a favágatást 
mérsékelni s a fát olcsóbban adni, mert a kü- 
lönbözetet a nyerendő magasabb bér kellően 
megtéríti. A kevés műfa a helyi fogyasztásnál 
biztosan elkél.

Második ellenvetés. Mennyi lesz az irtási 
költség. Felelet: semmennyi, mert eddig kereken 
17 K volt' a tiszta jövedelem és kétévre ennyi 
évi bér mellett s a tuskóért mindenesetre ki
irtják télen kis vállalkozók.

Harmadik ellenvetés : egészségügyi. Ez telje
sen megokolatlan ellenvetés, mert Bácsbodrog- 
megye levegőjét 11000 k. h. erdő úgy sem ja
vítja, mert az egész területnek még fél %-át 
sem teszi ki és annyivál inkább nincs jó hatása, 
mivel a lágyerdőkben ottmaradó és az árnyék 
miatt nehezen párolgó viz elromlik s a levegőt 
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rontja, továbbá szunyogtelep, mely a' vidéket 
kellemetlenné s maláriássá teszi.

Negyedik ellenvetés. Bácskában fahiány leend- 
Ez éppen nem áll, mert Bácskában az útak, 
határvonalak bőven adnak faanyagot s ha a 
most kiirtani tervezett erdőknek fatermése helyett 
a lugosi m. kir. erdőigazgatóság aldunai rossz 
bükköseiből a Bácskába a Tiszán s Dunán lesz 
szállítva a tűzifa, a mostani erdők fatermését 
megvásárlók részére: ez a kincstárra előny leend 
s az erdőtalaj kiirtva sokkal többet jövedelmez
vén, e jövedelemtöbbletből több faérték telik ki, 
mint a mennyi fát a mai erdők adnak.

Ötödik ellenvetés: erdészeti. Fáj az erdészek 
egyrészének, hogy még szó is lehet térvesztés
ről s bántja őket, hogy társuk teszi szóvá a 
térátengedést.

Az bizonyos, hogy nem esik jól senkinek sem, 
ha veszít valamit. De egészen más, ha a köz
jóért önként, meggyőződésből enged át valamit.

Az erdészek mindig a jövőért dolgoznak a 
fatelepítéssel; miért ne tennének a nemzet jö
vőjéért, ha belátva a közszükségletet, a részük
ről hozható térátengedéssel hozzá járulnak a 
nemzet fejlődéséhez. Önmagát legyőzni a közért, 
a legszebb. Hányán dobták életüket, vagyonukat, 
boldogságukat oda a közért! Hát az erdészek 
nem tudnák becsvágyukat a hozzájuk nem is 
illő területről elterelni! Nézzünk túl hatáskörün
kön, lépjük át zárkózott határvonalunkat: és 
ekkor mindnyájan látni fogjuk, hogy a faterme
lés és erdészkedés ily területeken nem éri meg 
azt a nagy anyagi kárt, amit ezekért a köz 
szenved.

Szálljunk magunkba, ne legyünk önzők. Mert 
ha mi hangoztatjuk, hogy nem magunkért s nem 
csupán az erdészetért dolgozunk; ne jöjjünk 
önmagunkkal ellentmondásba.

Higyjék el nekem, ha ezt az erdészek ma
guktól meg nem teszik, a változott viszonyok 
el fogják tőlük venni a nem feltétlen erdőtalajokat 
s ekkor az erdészet alá lesz rendelve a nem 
csupán erdészérdeket, hanem az általánost 
számbavevő köröknek s így elveszti a magyar 
erdészet önállóságát.

Különben a nem oly nagy értékű s erkölcsi 
erejű veszteség a nem feltétlen erdőtalajról való 

lemondás, mint ahogy sokan gondolják. Sokkal 
nagyobb erkölcsi hanyatlást okozott az állami 
erdőtisztekkel szemben az a tény, hogy a ke
zdő erdőtiszteknek nincs semmi joguk, hanem 
nem erdészek bírálják el a sokat emlegetett 
községi kútágas kivágásának engedélyezését. 
Sok hatáskört dobott el ezzel az erdészet ön
magától a közvetlenség és. a köznek kárára és 
még erkölcsi súlyban is sokat vesztett, mert 
még ily csekélység sem lévén hivatalosan a 
kezelőkre reá bízva: ez mások előtt bizalmat
lanságot kelt.

Bántja kollégáimat, hogy szakismeretekkel el
látva, azt hirdetem, amit sok mások. Legyenek 
meggyőződve, hogy amit a közelmúlt is igazolt: 
nem személyi okbólt eszem ezt, hanem meggyő
ződésből, amely azon az igazságokon alapszik, 
amiket elmondtam.

Sok laikus hangoztatja az erdőtelepítést. Ezek 
közül sok nem földbirtokos; aki pedig földbir
tokos, egy' sem fogja búzatermő földjét — akár
csak az erdész búzatermő illetményföldjét — 
erdővé varázsolni.

Vajjón miért? Nem titok: a több jövedelemért.
És miért teszem én szóvá ezeket az igazsá

gokat? Vájjon személyi vagy anyagi érdekből. 
Határozottan nem, hiszen renegát, áruló kifeje
zésekkel illettek.

Renegát vagyok (rem nego) mert megtaga
dom a túlzott állásponttal való közösségemet; 
renegát vagyok, mert megtagadom, hogy az er
dészet maga magáért a közjólétet ne vegye te
kintetbe és áruló vagyok azokkal szemben, akik 
zárkózottan, nem tudva vagy nem akarva rideg 
erdészálláspontjukról letérni, az erdészetet min
dennek elé akarják helyezni. Mit árultam el ? 
Az ország közjólétével való szembehelyezkedést. 
Ilyet elárulni s ezért magamat hátránynak ki
tenni: nem tartom nemtelen dolognak, sőt a 
titkolózást tartom annak.

De hát mégis! szólnak előttem többen — 
ki védje az erdészetet, ha nem magunk.

Járjon úgy el az erdészet, hogy tettei önzők ne 
legyenek és igaz vád ne érje. Igaztalannal szem
ben. mindig ott voltam, ezentúl is ott leszek, ahol 
lennem kell s ahol mindannyiunknak ott a helye.

(Folyt, köv.)
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Az erdő értéke.
Márton Sándor és Elek Istvánnak rövidesen a M. E.- 

ben megjelent cikkei késztetnek e sorok megírására.
Nem bírálni akarok, hanem csak rámutatni oly álta

lános tévedésekre, mélyek aztán a számításoknál az 
erdőgazdaságot egy majdnem haszontalan s csakugyan 
csak a kőgörgeteges hegyoldalakra szorítandó művelési 
ágnak tüntetik fel.

A mező- és erdőgazdaság két rokon-termelési ág, 
amennyiben egy anyától, a földből ^táplálkozik ugyan, 
de természetében, céljában annyira elüt egymástól, hogy 
nagyon is mostoha testvér. S az a mi bajunk, hogy egy 
kaptafára húzzuk az erdő- és mezőgazdaságot, anélkül, 
hogy egymástól elütő, egymással ellenkező tulajdonsá
gaikat tekintetbe vennők. S mivel a mezőgazdaság a 
hatalmasabb, annak igényei, viszonyai és eredményei 
szerint ítéljük meg az erdészetet is.

Célom kimutatni, hogy nekünk erdészeknek nemcsak 
a mezőgazdákat és mindenkit, aki az erdő- és mező
gazdaságot összehasolítja, kötelességünk felvilágosítani 
az összehasonlításnál követett mód helytelenségéről, ha
nem legelső sorban magunknak nem szabad saját 
szakunk érdekében azt az egy kaptafára húzást gyako- 
rolnunk> mert akkor nemcsak hogy nem tudjuk az er
dészet létjogát sikeresen megvédelmezni, hanem az a 
veszély is fenyeget, hogy sok erdész elvesztheti kedvét 
szakmájától.

Az első tévedés, melyet az erdő értékének, jövedelme
zőségének számításánál elkövetünk, az erdőtalaj érté
kének helytelen megállapítása. Ha erdőnk oly helyen 
van, talaja olyan, hogy mezőgazdaság is űzhető volna 
azon területen, talajértékül a szomszéd mezőgazdasági 
földek értékét vesszük és azt mondjuk, — hogy a hivat
kozott cikkekben előforduló példáknál maradjunk — 
a mezőgazdasági föld évi bére 100 K, tehát az erdő
talaj értéke 4% kamatozást véve, 2500 K. Ugyanott a 
fakészlet értéke kor szerint 0—3600 K kpzt váltakozik, 
vagyis átlag 1800 K, tehát a bácskai erdő minden hold
jában 4300 K tőke fekszik, holott ugyanott a mező
gazdaság egy holdja a 100 K évi bérnek megfelelőleg 
csak 2500 K.

Mellesleg legyen mondva, alig hihető, hogy sok bácskai 
erdő szomszédságában fekvő szántót lehetne 2500 K-val 
eladni; de ettől eltekintve sem áll meg a fenti számítás. 
Mi jogon vesszük, hogy az erdőgazdasági talaj értéke 
egyenlő a mezőgazdasági talaj értékével? Ha ezen 
feltevés helyes, úgy helyes a következő is. És helyes
nek kell lennie, mert lám Márton Sándor is a Cóburgi 
ákácosok 50 K jövedelmezősége ellen azzal érvel, hogy 
ha ott szőlő állna, a jövedelem még több volna. Az én 
okoskodásom pedig ugyanaz. Ha azon a bácskai erdő 
szomszédságában fekvő szántón nagy gyártelepet léte
sítek, a föld minden □°-nek értéke legalább 10, ha 
ugyan nem 100 K. Tehát a mezőgazdaság minden hold

jában legalább 16000 K tőke fekszik, holott jövedelme 
csak 100 K. Ugyebár ilyenképen a mezőgazdasági föld 
értékét még egy világváros közepén sem szabad számí
tanunk? És a világváros közepén fekvő szántó, vagy 
mondjuk kertről, senkinek se jut eszébe mondani, mi
csoda rettenetesen rosszul jövedelmez, mert nem hoz 
holdanként 10—15 ezer K hasznot, mint hozna, ha az 
a bizonyos gyár rajta állna. Hanem mindenki természe
tesnek, sőt jónak találja a 100, vagy esetleg több száz 
korona jövedelmet, mert, mint kerttől, ez elég. És ha a 
kertet áruba bocsájtom mint kertet, senki sem fog érte 
egy fél milliót adni; holott mint házhely ugyanott, 
megér annyit.

De hát akkor miért szabad és miért számítják az erdő 
talajának értékét maguk az erdőgazdák is mezőgazdasági 
talaj értékével, holott az nem mezőgazdásági talaj addig, 
mig- erdőkultura alatt áll ? És ezt is csak mikor tesszük ? 
Akkor és ott, amidőn és ahol azt szoktuk mondani, hogy 
ez a talaj, ha szántó volna, valószinüleg többet jöve
delmezne, mint most, mikor erdő áll rajta. Azonban a 
hegységben, hol a talaj mezőgazdasági értéke nem is 
0, hanem —X, már nem a mezőgazdasági értékkel 
számítunk, hanem felveszünk egy másikat. Hát ez elő
ször is nem logikus. De a logikátlanságot figyelmen kívül 
hagyva, a hiba abban áll, hogy talajunknak .oly értéket 
adunk, melyet csak bírna, ha . . .

Önként felmerül a kérdés, hogy hát akkor az erdő 
talajának milyen értéket tulajdonítsunk ?

Az erdőgazdaságban a faállomány talaj nélkül nem 
erdő, hanem csak az erdő faállománya; és a talaj fa
állomány nélkül szintén nem erdő, hanem csak az erdő 
talaja. Vagyis erdő csak a kettő együtt, holott mező
gazdaság a parlagon fekvő uradalom is; s mindaz, ami 
az erdő talajának értékét külön kifejezi, csak feltevés 
és nem reális számítás eredménye.

Kitűnik ez abból is, hogy az . erdőgazdaságban a — 
bár helytelenül, de mégis általánosan alkalmazott — 
talajjáradék az erdő értékét nem adja úgy, mint a mező
gazdaságnál. Mi az évi járadék ? Az évi járadék a tőke 
kamata; belőle viszont a kamatláb segítségével a tőke 
pontosan kiszámítható. Tehát a 100 K-t jövedelmező 
föld holdankénti értéke (vagyis a 100 K évi járadéknak 
megfelelő tőke, 4°/o mellett) 2500 K. Ugyancsak a 
bácskai legjobb erdők talajjáradéka, tehát a tőke kamata 
5'94 K s így a tőke, vagyis egy hold 100 éves erdőt 
nevelt erdőtalaj, vagy egy hold ez idén telepített erdő 
értéke 150 K, illetőleg 3°/o-kal számítva 198 K.

Ez épp oly kevéssé áll, mintha kiszámítjuk, hogy a 
4—5 éves ültetés talajjáradéka nulla, tehát talajértéke 
is nulla. A fiatalos talajértékét ugyanúgy szokás ki
számítani, hogy feltesszük, hogy majd 90—100 év múlva 
ennyi meg ennyi lesz talán, minden egyéb mellőzésé
vel a véghasználat értéke, s ebből visszaszámítjuk a 
talajjáradékot és talajértéket. Vagyis, mint fentebb mond
tam, nem bizonyítható feltevésekkel dolgozunk.
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A másik tévedés tehát az, hogy az erdőgazdaság ér
tékét úgy, mint a mezőgazdaságét, talajjáradékkal akarjuk 
kiszámítani. A mezőgazdaságnál a dolog helyes, ott a 
talajjáradékból megkaphatjuk a birtok értékét, me,rt a 
talajjáradék egyenlő a jövedelemmel. Ellenben az erdő 
értéke csak a jövedelemből állapítható meg, a talajé 
pedig külön sehogy és az erdő értéke sem minden egyes 
holdra külön, mint- a mezőgazdaságnál, mert az erdő
gazdaságban talajjáradék és erdöjövedelem nem egy 
és ugyanaz 1

Vizsgáljuk meg a látszólagos ellentmondást, hogy noha 
a fakészlet a földből nőtt, tehát nem egyéb mint a talaj 
felhalmozott járadéka, mégis, sem az erdő talajának, 
sem az erdőnek valóságos értéke a járadék-elmélettel 
ki nem számítható.

A dolog nyitja abban rejlik, hogy mi a mi emberi 
kamatos-kamat számításunkat rá akarjuk kényszeríteni 
a természetre, illetőleg megfordítva, a természet bonyolult 
titkait egyszerű kamatos-kamatszámítással akarjuk meg
fejteni. Eljárásunk a következő:

Ez idén beültetünk egy a mezőgazdaság számára 1000 
K értékű földdarabot 50 K költséggel. Számításunk sze
rint jövő ilyenkorra az 1050 K értékű tőkénk 4% mel
lett 1092 K-ra szaporodik. 10 év múlva tőkénk értéke 
1554 K. 80 év múlva 24202 K. 81 év múlva 25291 K. 
Vagy, mivél most már látjuk, hogy a természet nem 
dolgozik 4%-kal, vegyük a tanult 2°/o-ot. Tehát 1050 K 
tőkének, illetve a beerdősített terület értéke az első év 
végén 1071 K, a 10. év végén 1281 K, a 11. év végén 
1305 K, a 80. év .végén 5119 K, a 81. év végén 5222 K. 
A számítás helyes, de a valóságnak megfelel-e bármelyik 
érték ezek közül, ha feltesszük, hogy az a mezőgazdasági
lag 1000 K értékű földdarab éppen 1 hold? Az bizony nem 
felel meg. De nem felel meg akkor sem, ha az a földdarab 
10 hold, vagy akármennyi. Már pedig mi így számít
juk az erdő értékét, mert a dolgon nem változtat sem
mit, hogy visszafelé, vagyis bizonytalan alapokon fel
tételezett végértékből számítunk a kezdőérték felé, 
hiszen mint láttuk, a tényleg 3600 K véghasználat, illetve 
5’94 K talajjáradékot szolgáltató erdő holdja sem 150 K 
értékű. S amellett a jövőbe való számításnál nem vesz- 
szük, mert nem is vehetjük tekintetbe, mivel nem is
merjük a fanem pontos fiziológiáját a magállapottól az 
évszázados törzsig. Továbbá a talaj belső tulajdonságait, 
mint a kémiai szerkezetet, a hőmérsék-változását, a viz- 
felvevő képességét, a mélységgel változó tulajdonságo
kat stb. stb., figyelmen kívül hagyjuk; nem vesszük 
tekintetbe végül az évek során át fellépő meteorologiai 
változásokat sem és azért ismét csak stb., stb. Pedig 
csak mindezeknek pontos ismerete mellett lehetne talán 
a 100 éves erdő növekedési törvényeit számokba fog
lalni s azt mondani, a fakészlet a talaj járadéka, 
mély ilyen és ilyen törvény szerint keletkezett, tehát a 
talaj értéke ennyi és ennyi. De akkor is ezen törvény 
aligha volna kamatszámítással kifejezhető.

Ezzel szemben a mezőgazda hogyan számít? Az ő 
talaja minden év végén beszolgáltatja a járadékot pénz
ben s a pénznek már van egyszerűen kifejezhető kamat
lába. Ha azonban ő az első évben elvetett magot az év 
végén nem változtatná pénzzé, hanem magát a magot 
tovább kellene növesztenie 100 éven keresztül, mint 
ahogyan azt mi kénytelenek vagyunk tenni, az ő dolga 
sem volna olyan egyszerűen kifejezhető s a nagy jöve
delmezőség alighanem megcsappanna.

Ellenvethetik nekem erre, hogy hiszen mi sem fa
tömegeket számítunk kamatos-kamattal, hanem értékeket. 
Lássuk tehát, hogy a példaképpen felvett bácskai erdő 
értéke kamatos-kamat szerint nőtt-e 3600 K végértékké, 
vagyis, hogy a most .80 éves állab értéke 4% mellett 
1642 K, 3% mellett 1994 K, 2°/o mellett pedig 2423 
korona-e? Továbbá a 20 éves állabé 4% mellett 155 K, 
3% mellett 338, 2% mellett 738 K; a 0 évesé, vagyis 
az idei erdősítése 4% mellett 72 K, 3°/o mellett 187 K 
és 2% mellett 497 korona-e ? Más szóval ezen értéke
ket adhatnám-e az illető korú állabokért? Felelet: még 
akkor sem, ha irtásra szánt erdőről volna szó, mert a 
fiatalabb korosztályoknak sokkal kisebb a tényleges ér
tékük. Hiszen ezen értékekkel egy 1000 holdas tölgyesnek 
csak fakészlete 1.100,000 K értéket képviselne, amit 
nem lehetne megadni, minthogy a magasabb korosztályok 
értéke úgyis a tényleg elérhető legmagasabb ár, a 3600 K 
szerint van kiszámítva, mig a fiataloké tényleg nulla, ellen
ben kiszámított értékük jelentékeny összeget képvisel.

Az eddigieknek mintegy természetes következménye 
a harmadik és legnagyobb tévedés, mellyel egész fcöny- 
nyedén ránk szokták bizonyítani, —• mi pedig el szoktuk 
fogadni, — hogy az erdőgazdaság csak ott jogosult, ahol 
mezőgazdaság, — vagy Márton Sándor szerint még le
geltetés sem —, egyáltalában nem folytatható.

Mindenféle összehasonlításnál helyes, ha minél kisebb 
egységeket helyezünk, szembe egymással, csak az erdő- 
és mezőgazdaság összehasonlításánál nem szabad ezt 
tennük. S pedig ez általános hiba, hogy egy hold 
szántót állítunk szembe egy hold erdővel, noha a két 
termelési ág természete és célja nagyon különböző. En
nek természetes eredménye, hogy az erdőgazdaság ro
vására mindig és okvetlenül hamis képet kapunk.

Nem szorul ugyanis bővebb bizonyításra az a tapasz
talati tény: minél kisebb a mezőgazdaság, annál bel
terjesebben lehet rajta gazdálkodni, vagyis annál nagyobb 
hasznot, jövedelmet, vagyis talajjáradékot lehet a földből 
kivonni. Megfordítva: minél nagyobb az uradalom, bár
milyen jó földje legyen is, bármilyen jól legyen is in
struálva, annal kiilterjesebb a művelés. Mert, ugyebár, 
ezer holdszámra sem paprikát, sem hagymát, sem salá
tát termeszteni nem lehet, noha ezeknek termésátlaga 
holdankint 800—1000 K volna; hozzáadva a dohányt, 
kendert és cukorrépát is, alig fog átlagul 50 K tiszta 
hasznot hozni.

Már most nézzük az erdőgazdaságot. Minél kisebb az 
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erdő, annál kevésbé lehet benne erdőgazdaságot folytatni. 
Mert kérem, ha valakinek van 10 hold kész erdeje, s 
abban szedeget hol egy póznát, hol egy gerendát, hol 
egy szekér tűzifát, az még nem. erdőgazdaság, hanem 
az illető csak gazdálkodik az erdejével. Az erdőgazda
ság nem a késznek a felhasználásában áll, épp oly 
kevéssé, mint a mezőgazdaság nem áll csupán az ara
tásból. Hanem valamint a mezőgazdának szántania, vetnie, 
vetéseit, ültetéseit ápolnia, ezerféle bajjal küzdenie és 
számtalan egyéb oly dolgot kell végeznie, ami nem is 
Szorosan vett földmívelés, s végül a termést a lehető 
legjobban értékesítenie Is kell: azonképpen kötelessége 
mindezeket az erdőgazdának is végeznie, azzal a különb
séggel azonban, hogy mig a mezőgazda a tavaszi ve
tésre ugyanazon év nyarán már arat, vagyis beszedi tő
kéje kamatait, az erdésznek talán csak az unokája fogja 
azt élvezni. S így, ha a mezőgazda hibázott, a jövő év
ben helyre hozhatja vágy elkerülheti a hibát, mig az 
erdőgazdának esetleg a harmadik utóda sínyli meg elő
deinek — bár jóakaratu — tévedéseit, helyrehozni azo
kat azonban vajmi ritkán sikerül. Az erdőgazdaságnak 
azonkívül óvnia, sőt fokoznia kell a talaj termőerejét- 
mesterséges trágyázás nélkül, sőt sokszor magának a 
talajnak megmaradását is mentenie kell és amellett tar
tamosán gazdálkodnia, s nem védheti magát azzal, hogy 
valamelyik évben kevés volt az eső, azért gyenge a 
termés.

Kissé részletesen írtam le ezeket, az erdőgazdák előtt 
köztudomású, s úgyszólván természetes dolgokat, de ki 
kellett mutatnom, mert a 10 holdas erdőbirtokos aligha 
fog mindezeknek megfelelhetni. Hát még ha valaki csak 
most akarna 10 hold erdőt telepíteni azon céllal, hogy 
majd ő ott rendszeres erdőgazdaságot folytat 1 Bizony 
kinevetnék! Beerdősítenek ugyan még kisebb területeket 
is, de nem egy rendszeres erdőgazdaság folytatása végett, 
hanem hogy a föld parlagon ne heverjen, esetleg el ne 
kopárosodjék és majd egyszer, hosszú évtizedek múlva- 
mégis adjon, valamely hasznot.

Ezek után állítsuk szembe a két gazdasági ág célját. 
A mezőgazdaság célja határozottan a legnagyobb talaj
járadék. Az erdőgazdaság célja a talaj és a rajta álló 
erdőből tartamoson á lehető legnagyobb jövedelmet 
biztosítani. Ezt más szavakkal is szokták körülírni, de 
az értelme ugyanaz: a talajjal és a fakészlettel kell 
gazdálkodnia az erdészetnek, mig a mezőgazda csak a 
talaját mérlegeli.

Mivel pedig kis egységeken erdőgazdaságot folytatni 
nem lehet, a nagy erdőtestből kikapott egy holdnyi rész
letnek, mint önálló egységnek, talajjáradéka nem hason
lítható össze jövedelmezőség tekintetében egy holdnyi 
szántóval, melyen önállóan és kitpnően lehet gazdálkodni-

Helyes összehasonlítás tehát az erdőgazdaság termé
szeténél és céljánál fogva csak úgy lehetséges, ha nagy 
és egyforma jó, egyszersmind egyformán jól kezelt 
egységeket veszünk alapul. Pl. egy belterjes és okosan 

kezelt szabályos, elég forgótőkével rendelkező 1000 hol
das erdőbirtokot már lehet egy bácskai, ugyanoly talajú, 
ugyanoly forgótőkével rendelkező 1000 holdas mező
gazdasággal szembehelyezni.

Az a két, Márton S. által összehasonlított, egy holdas 
parcella nem erdőgazdaság és nem mezőgazdaság, hanem 
egyszerűen két földdarab még akkor is, ha eddig erdő 
állott rajtuk és most eldöntendő, vájjon fával ülteténdők-e 
be, vagy tengerivel, épp úgy, mint — hogy búza vetendő-e 
beléjük, vagy paprika. Ha e két utóbbinak termésered
ményét kamatoztatjuk 100 évre, még kirívóbb arányt 
kapunk, mint 3600: 123762-höz. De ha 1000 holdat 
1000 holddal hasonlítunk össze, az eredmény már csak 
36000: 100000-hez évenként.

Az erdőgazdaság tehát ugyan az utóbbi esetben is 
alul marad, de hiszen azt bácskai I. osztályú talajon nem 
is tagadja senki, de mégsem olyan, a paránynál is kisebb: 
valami, amilyennek Márton S. példája feltünteti. Éhez 
hasonló körülmények között szoktak a mezőgazdák az 
erdőgazdasággal szemben érvelni, kimutatandók az erdő
gazdaságnak hátrányos voltát a mezőgazdasággal szemben.

Félreértés kikerülése végett azonban kijelentem, ami' 
egyébiránt természetes is, hogy a Bácskában, Bánátban 
és számos más helyen a mezőgazdaság többet jövedel
mez, mint az erdő, ha tehát egyéb szempontok nem 
parancsolják az erdők fentartását, azok írthatók.

Röviden összefoglalva az eddig mondottakat, meg
állapíthatjuk :

1. Az erdő talajának értékéül a szomszéd mezőgazda
sági földek értékét venni nem szabad.

2. Helytelen minden eddig alkalmazott mód, mely az 
álló erdő talajának értékét, akár mint valamely tőke 
kezdő értékét, akár mint egy talajjáradék tőkéjét akarja 
kiszámítani, akár pedig becslés útján fogja rá, hogy az 
erdő talaja mennyit ér, mert az erdő talajának értéke 
a faállomány értékétől külön helyesen ki nem fejez
hető, hanem csak az erdő értéke, vagyis a talaj és fa
állomány együtt számítható ki pontosan.

Kivételt képezne, ha, mondjuk, a bácskai erdőkből 
megvennék 1 hóidat 2500 + 3600 = 6100 koronáért 
és a fakészletet eladnám 3600 koronáért, tehát maradna 
talajértékül 2500 K. De hát ekkor is bizonyítható-e, hogy 
ezen 2500 K mint erdőtalaj-érték helyes?

Az ellenkezője bizonyára inkább, mert lehet, hogy' 
kapok érte 2500 koronát, de nem mint erdőtalajért, ha
nem mint mezőgazdasági talajért, és úgy is vettem mint 
mezőgazdasági talajt, csakhogy akkor véletlenül még erdő 
állt rajta. De ha valaki 1. hold bácskai erdőt kinál azzal, 
hogy köteles-vagyok azt újra erdősíteni, s úgy fentartani, 
akkor még a fakészlet értékét sem adhatom érte, vagyis 
a talaj értéke e szerint minus volna.

Tehát megkülönböztetendő, vájjon irtandó, vagy fen- 
tartandó erdőről van-e szó. Az előbbinél lehet a talaj
nak külön értéket adni, aszerint; milyen célra fóg a 
talaj az erdő kiirtása után szolgálni, az utóbbinál nem.
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3. Az erdő értékének számításánál a járadékszámítás 
nem vezet helyes eredményre, mert az erdő nem nő 
semmiféle kamatláb szerint. Az erdő értéke tehát helye
sen egyedül a jövedelemből állapítható meg. Hogy az 
eddigi példánál maradjunk, ha egy 1000 holdas sza
bályos bácskai erdő .jövedelme 36000 K és ha tőkém 
után 4°/o kamatozást kívánok, ügy nem adhatok az erdő
ért többet, mint 900000 koronát. Csak azon erdőbirtok
nál lehet járadékszámítást alkalmazni, melynek eladási, 
illetve forgalmi értéke fenti módon megállapíttatott, de 
akkor sem az erdő talajának' járadékát számítjuk, ha
nem a forgalmi érték járadékát.

Megállapítandó még azonban, hogy épp azért, mivel 
egy újonnan beerdősitett terület értékének, vagyis a 
kezdő tőkének járadéka, illetőleg az erdő évenkénti 
növedéke nem vonható ki évenként az erdőből, hanem
mindenféle veszélynek és változásnak kitéve kell, hogy 
hosszú évtizedeken által, hol productive, hol inproduc- 
tive lábon maradjon, mig evvel szemben a mezőgazda
ság évi talajjáradékát minden évben pénzzé vátoztatja 
és biztosan elhelyezheti: azért az erdőgazdaság kama
tozása I. osztályú talajon természeténél fogva nem is 
lehet olyan, mint a mezőgazdaságé. Ez azonban az erdő
gazdaság hátrányára fel nem róható.

4. Az erdő- és mezőgazdaságot jövedelmezőségi szem
pontból csak nagy birtoktestek alakjában lehet helyesen
összehasonlítani. Majerszky István.

A magyar alföldi erdők.
Irta Janovich Gyula ministeri tanácsos.

Azon hosszú idő, melyet mint a magyar államkincstár 
jogi képviselője Zólyom-, Hont-,« Liptó-, Bars-, Szepes- 
megyékben, tehát a felföldön, majd az Alföldön eltöltöt- 
tem, bő alkalmat nyújtott a jogi ellátásom alá tartozott 
kincstári erdészet viszonyait megismerni, ami azért is 
könnyen ment, mert magam is szeretem az erdőt, isme
rem annak védelmi szabályait s nem egyszer pihentem 
a lombok vagy a fenyvesek árnyékában elmélkedve s 
magam elé varázsolva azt a képet, midőn a kincstári 
erdők még tömör összefüggő tömegben pompáztak s azt 
a másik képet, midőn az erdő „kihasználás“ szerintem 
pusztítás, enyhén rablógazdálkodás köszöntött be. Persze 
az én laikus szemem esetleg másképp látja a letarolt és 
fel nem újított erdőterületeket, hegyeket, pusztán maradt 
sziklákat, mint a hivatott erdészé, ki ezt a kopárságot 
talán meg is indokolja, de hát az én véleményem szerint 
mégis igaz az, hogy ahány holdat kivágtunk, letaroltunk, 
ugyanannyit újra nem ültettünk, be nem fásítottunk.

Minthogy az erdészet célja, az erdők kezelése s fen
tartása, engem rendkívül érdekel, iparkodom a szaklapo
kat, folyóiratokat szorgalmasan olvasgatni, az erdészet 
iránt érdeklődő körök,, testületek, egyesek irodalmi mű
ködésével megismerkedni, és egyes kérdésekkel szeretek 

foglalkozni, kifejezvén nézetemet nyíltan, meggyőződésem 
szerint, várva a felvilágosítást, miáltal senki érzékenységét 
nem érintem, érinteni nem kívánom, mert hiszen „laikus“ 
létemre a szakkérdések eldöntésénél úgy sem szere
pelhetek.

Tanulmányaim közepette kezembe került az „Öster
reichische Vierteljahresschrift für Forstwesen“ 1911. év
IV. füzete, mely az „österr. Reichsforgtverein“ által 1911. 
évi szeptember 20-án Herkulesfürdőben megtartott vándor
gyűlés „Wanderversammlung“ tárgysorozatát s a meg
tartott előadást közzéteszi. Többi között tárgyaltatott a 
tölgyfa növése, fejlődése különböző talajokban s viszonyok 
között s felújításának módja. Petraschek császári taná
csos előadásában kiemelte a szlavóniai tölgyet, illetőleg 
Kuzma Gyula m. kir. főerdőtanácsosnak az Österreichische 
Forst-und Jagdzeitungban a szlavóniai tölgyekről szóló 
cikkét, melyben a szávamenti ‘ tölgyerdők felujulásáról 
értekezve, kiemeli, hogy a tölgy természetes vetényülés 
útján keletkezve, a lét harcában megküzdve a többi 
kevésbé értékes fanemekkel és gyomokkal, rövid pár év 
alatt szép, hosszú, egyenes, ágmentes törzzsé fejlődik, 
s túlszárnyalva a többi fanemeket, jövőben is legelsőbb- 
rendü, legértékesebb faanyagot fog szolgáltatni.

Engem most a Kuzma-féle értekezés tartalma érdekelt, 
mert különösnek tartottam, hogy a szlavóniai tölgy a 
magyar tölgyet értékben s növésében meghaladja, felül
múlja, mintha Magyarország nem- rendelkeznék oly talajjal, 
melyben a szlavóniai tölgyhöz hasonlót termelni lehetne. 
Megszereztem tehát ezt a vándorgyűlésben figyelemre
méltónak jelzett cikket, s így most már indíttatva érzem 
magamat egy részére válaszolni.

Nem tudom felfogni laikus eszemmel a főerdőtanácsos 
azon véleményét, melyet ezen kérdésre: vájjon ezen, a 
tölgytermelésre oly kiválóan áldott szlavóniai talajt, 
figyelemmel a folyton szaporodó népességre, nem lehetne-e 
más jövedelmezőbb gazdasági célokra felhasználni, mint 
például az Alföldön, hol az erdő immár majdnem min
denütt — ahol az erdőtalaj azt megengedte, más jöve
delmezőbb, kultúrális gazdálkodásnak tért engedni kény
szerült? nemmel felelt. Megengedem,’ hogy apodiktice ez 
.a vélemény helyes, mert hiszen erre a főerdőtanácsos 
első sorban illetékes, lévén a szlavóniai kincst. erdő
hatóságnak hosszú időn át vezetője, de vájjon megállana-e 
a vélemény akkor is, ha a szlavóniai árterület épp oly 
tetemes beruházások árán, mint ez nálunk a Dunánál 
történik, ármentesíttetnék? vájjon a szlavóniai tölgy jelen
legi kedvező talaja nem-e megváltoznék? Erre a főerdő
tanácsos úr majd válaszolhat. Nézete szerint a volt 
horvát szlavonországi katonai határőrvidéken mások a 
viszonyok. Itt csupán két erdőbirtokossal: az államkincs
tárral és a vagyonközségekkel van. dolgunk. A vagyon- 
községek magasabban fekvő erdőségei talaját egyéb 
művelés alá fogni tiltva van; a kincstár pedig a maga 
erdőségeit az évenként ismétlődő áradás, árvíz, tehát el
árasztás éllen töltésekkel azért nem fogja megvédhetni, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



■322 17. szám.MAGYAR

mert ezek létesítése óriási, el nem bírható összegekbe 
kerülne (?), tehát kárral járna, holott a szlavóniai tölgy 
ezen elárasztott területeken is prosperál, minélfogva 
Kuzma kimondja azon véleményét, hogy a jelenlegi 
szlavóniai erdőtalajt egyéb gazdasági művelésre alkal
masnak nem tartja, mert a szlavóniai erdőterület mező
gazdasági célokra felhasználva, korántsem hozna annyi 
jövedelmet, mint amennyit hoz a védtöltések közé szorí
tott és ármentesített bácskai erdőterület. Maga a főerdő- 
tanácsos különösnek, sőt rejtélyesnek tartja azt, hogy 
amíg a Száva-síksá(jon a sekély humuszu talajban a 
tölgy s egyéb fehérfa búja s egyenes törzsű, növésű, 
addig ez a fanem mélyebb humusszal bíró dunaárterü- 
leti erdőkben korcs, lassú s görbe növésű, holott ilyen 
területeken a kukorica, kender éveken keresztül minden 
változtatás nélkül kitünően megterem, viszont ezek a 
termények a szlavóniai szávaárterületeken a bácskaiakkal 
szemben csak vegetálnak.

A főerdőtanácsos következtetése a mai viszonyoknak 
megfelel ugyan, de kétlem, hogy a „quieta non moveré“ 
elvére alapított ezen követkbztetés akkor is megállhatna, 
ha a szlavóniai óriási vízzel inundált területről a viz le
vezettetnék. Amint elhagyjuk Dályát s Bród-felé utazunk, 
látjuk azokat a mélyen fekvő területeket, melyeknek 
lejtőin búza, kender, kukorica szépen terem, a lejtő 
közepétől lefelé azonban vadvizes talajban törpe bokrok, 
itt-ott tölgyek s egyéb fehérfák lézengnek. Bródtól Zágráb 
felé menet mindenütt vadvíz, erdő s kaszáló váltakozik, 
kevés a szántóföld. Sürgősen kívánva a vizszabályozást, 
melyet :—■' nem egyszer hallottam — a birtokosok is 
sürgetnek, de amely nem akar megvalósulni, tálán csak 
nem a tölgyfa miatt? Én viszont azt tartom rejtélyesnek, 
hogy miért késik a szlavóniai területek ármentesítése, a 
szávavidéknek vadvizektől való tehermentesítése, mely 
belterjesebb gazdálkodást eredményezne a szlavóniai 
tölgyerdők fejlődésének legkisebb megkárosítása, hátrál 
tatása nélkül.

Nem tudom, de valószínű, hogy az igen tisztelt fő 
erdőtanácsos úr fenti nézetének megalkotásánál s meg 

. állapodásánál a bácsbodrogmegyei aldunai ármentesítés 
lebegett, és pedig a Gombos—Palona közötti vonalon, 
ahol tudvalevőleg a magyar kincstár körülbelül 3— 4000 
hold területet ármentesített s melynek egy tekintélyes 
részét csak legújabban fogja felesgazdaságilag értékesíteni-

Hát éppen itt támadt az én kételyem és kérdésem 
arra nézve, miért nem lehetne az ármentesített vagy 
még másutt meglevő erdőterületen az Alföldön a Szlavónia’ 
tölgyet, ezt az egyenes növésű értékes fát meghonosítani? 
A m. kir. kincstári keméhyerdők legnagyobb része a 
Bácskában 1902—4. években lett kivágva és az erdő
talaj is eladva, mikpr t. i. a csorbái tóvásár folytán pénzt 
kellett teremteni. A pénz bőven befolyt, de eladatott igen 
tekintélyes erdőterület, mely 2 holdas parcellákra osztva, 
ma már a nagyobb, vagyonosabb parasztok kezére került 
s szociális szempontból a szegénységen mit sem segített- 

ERDÉSZ

Azelőtt az volt a szabály, hogy ha a kincstár vágást 
nyitott, erdőt tarolt, azt 4—5 éven át felesgazdaságilag 
kezeltette és értékesítette, szabályozva és mérsékelve a 
horribilis faárakat. A szomszédos községek lakosai ezen 
felesgazdaságból nemcsak tisztességesen megéltek, hanem 
vagyonosodtak is. Azután a letárolt területet az erdő
hivatal bemakkoltatta, az erdőt felújította. Ma is folyik 
ezen helyes s jövedelmező feles gazdálkodás ; igen ám, 
csakhogy a letarolt erdőtalaj mezőgazdasági üzemben 
marad, be nem erdősíttetik s így lassan-lassan kipusztul 
a bácskai kincstári erdő, mert a letarolt erdőterületet a 
gazdászati ágazat igyekszik átvenni, megszerezni, miután 
a bácskai telepítés adminisztrálásához szükséges még 
más mellékfoglalkozás is, különben nincs munka.

Hallottam ugyan, hogy a szlavónai tölgyeknek nálunk 
való meghonosítása tervbe volt véve, tanulmányok folytak, 
de a makkültetés, felújítás elmaradt; mert vagy a makk 
rossz, csiraképtelen volt, vagy nem volt költség. De hát 
ok legyen ez arra nézve, hogy ez a kísérlet teljesen 
elmaradjon ? Vájjon minden erdőtalajt felszántsunk, búzá
val, kenderrel, kukoricával, zabbal bevessük, csak azért, 
mert kezdetben nagyobb jövedelmet kapunk, mintha erdőt 
létesítünk? Állítunk tényeket apriori, de kísérleteinket 
nem folytatjuk; írtjuk az erdőket, hogy pénzt csináljunk 
s a klimatikus viszonyokat erőszakosan megváltoztatják.

Már 1910. évi március 13-iki cikkemben, mely a 
„Magyarország“ közgazdasági rovatában is megjelent, 
rámutattam az alföldi erdők csekélységére, elhagyatott- 
ságára és összehasonlítást tettem a kisbéri, bábolnai, 
mezőhegyesi, fogarasi, palánkai ménes és a gödöllői 
korona-uradalomi birtokok jövedelmei és ■ az erdészet 
évi hozama között. Kimutattam, hogy az alföldi erdőtalaj 
csak csekély része alkalmas mezőgazdasági művelésrej 
Hivatkoztam az „Arad-Temes-Déva-Lugos-vidéki Erdészeti 
Egyesület“ 1910. évi május havi Déván megtartott köz
gyűlésén előterjesztett indítványára és indokaira: „Az 
Alföld fásításának szükséges voltát a magyar erdészet 
már régebben belátta.“ Az Országos Erdészeti Egyesület 
'már 1879-ben Székesfehérvárott tartott közgyűlésén be
hatóan foglalkozott az Alföld fásításának kérdésével, sőt 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület immár halaszt- 
hatlan kérdésnek ismeri.

És ha a helyi viszonyokat vesszük figyelembe, ha 
helyes szociális politikát követünk, vagyis a nép, a közjó 
érdekét képviseljük, ha megállapíthatjuk, hogy például 
az apatini m. kir. erdőhivatal múlt évi jövedelme na
gyobb volt, mint a prima földdel is rendelkező, de 
különben sterilis gazdászaté, .— ide nem számítva az 
évenkénti váltságot fizető régi és új telepeseket, s ha 
figyelembe vesszük, hogy az erdészet adminisztrációja 
sokkakkevesebbe kerül, mint a kitünően dotált dédel
getett jószágigazgatásé, pedig az erdészetnek keményfa- 
erdő átlaga csekély s csak felesgazdasággal keresi leg
nagyobb a legigazságosabb jövedelmét az új erdősítésig; 
— nem tudom megérteni azt a törekvést, mellyel hiva. 
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tásos erdész az erdő fentartása s megújítása ellen tör 
azért, hogy a mezőgazdaság növeltessék és a jövedelem 
fokoztassék. Az államnak egyéb feladatai, kötelességei is 
vannak és legyenek!

Nálunk úgy is alá van vetve az erdészet a dicos- 
teriumokban beálló időszaki személyi változások szerint 
alakuló nézeteknek, ebből folyó ellentétes intézkedések
nek. Mindent absorbeál a központ, minden javaslat itt 
sárgul. Egyszer irtani, máskor megtartani, erdősíteni a 
jelszó; de valójában a közvélemény óhajának megfelelni 
s az Alföld nagy sterilis területeit megfelelően befásítani; 
a kopár területeket hasznosítani: ez pium desiderium — 
jámbor óhajtás marad.

így várja az Alföld a megváltó eljövetelét, ki majd 
a sok könyörgésre észre veszi az elpusztított erdőterüle
teket. De vájjon vissza adja-e azokat rendeltetésüknek?

Ha majd a szlavóniai tölggyel való kísérletek 15—20 
év múlva azt fognák igazolni, hogy nálunk egyenes nö
vésű s 10—20 méter hossuságban ág-, illetve göbmentes 
tölgyet termelni nem lehet, vájjon akkor is felhagyjunk 
nemcsak a tölgyfaerdőkkel, s ott is tegyük azt, ahol a 
népgazdasági szempontok ily erdők létesítését oly égetően 
követelik, mint az Alföldön és csak búzát, zabot, kendert 
termeljünk akkor is, rriikor tudva van, hogy az erdőtalaj 
nem nyújt biztos és tartós alapot a mezőgazdaságnak ? 
Az sok feltételtől függ. Egyes erdőtalajok rövid idő alatt 
kimerülnek, rossz, silány mezőgazdasági területekké vál
nak; mások szikesekké lesznek, s bizony ismét csak 
erdőkké lenni kívánkoznak. Nem mondom, hogy olyan 
kisebb erdőket, melyek rétege, földje a mezőgazdálko
dásra minden időben feltétlenül alkalmas l'eszen, mező
gazdasági művelésbe át ne vegyünk, de itt is bizbnyos 
arányt szükséges betartani a helyi viszonyok szerint, 
mert azt, hogy még a gyengébb minőségű erdőtalajokat 
is mezőgazdaságiakká alakítsuk át csak azért, hogy 
nagyobb jövedelmet mutassunk ki — egy ideig, elhibá
zott lépésnek, rablógazdaságnak tartom. Ez a törekvés 
ugyan már mutatkozott üzérkedő felek, szövetkezetek ré
széről spekulációkra, megkísérlették már többen többször 
kincstári erdőterületek megszerzését mindenféle ürügyek 
alatt, s ha> bár itt biztonságról alig lehet szó, az erdők 
barátjainak mégis sikerült eddig ezen oldalmegkerülése
ket, hazafiatlan, önző érdekeket meghiúsítani.

Ha tehát nálunk nem nőhet szlavóniai tölgy, nőjjön, 
s fejlődjék a magyar tölgy, mely meghozza a hasznot, 
s mely minőségre vetekszik a simább, s egyenesebb 
külsejű szlavón rokonával, mely úgy is pusztulóban van. 
Nemsokára nem lesz sem szlavóniai, sem magyar tölgy 1 
s jellemző, hogy nálunk alig kapni 9—10 méter hosszú, 
s 24—30 cm. átmérőjű tölgyfa-rönköket. Mitrovicáról, 
Boszniából vagy bécsi fakereskedőktől kell rendelni. Erre 
kérek én választ ! . . .

Széltörések gróf Andrássy Dénes gömör- 
vármegyei hitbizományi erdőbirtokain.

A folyó évi április hó 2-án és 3-án csaknem ország
szerte dúlt szélvihar Andrássy Dénes gróf hitbizományá- 
nak gömörvármegyei erdőbirtokain mintegy 453’7 ka- 
tasztrális hold faállományát tarolta le.

E széltörés — eltérőleg az eddig tapasztalt szélká
roktól —■ nem annyira a hegygerincek és a szél dúló 
hatásának kitett, magasabb fekvésű hegyoldalak lúc- 
fenyőállományait támadta meg, hanem legnagyobbrészt 
az alacsonyabb, 400—600 méter tengerszinfeletti magas
ságban elterülő, lankásabb völgyoldalakban, sőt sok helyt 
a szél ellen csaknem teljesen védettnek látszó völgyü- 
letekben pusztított, rakásra döntve a 45—50 év előtt, 
elhagyott szántóföldekre és tisztásokra telepített erdei 
fenyveseket, sőt gyökerestől kifordítva egyes itt levő 
80—100 éves bükkösöket, de még tölgyeseket is.

A széltörött faállományok összterületének 70 %-át 
(315’4 kát. holdat) erdei-fenyő-, 18 %-át (80’8 kát. hol
dat) jegenye- és lúcfenyő-, 6 %-át (30’1 kát. holdat) 
tölgy- és 6 %-át (27.4 kát. holdat) bükkerdők alkották. 
Az erdei fenyő-állományok zöme 45—50 éves, 0’8—0’9 
záródásu volt, helyenként vörösfenyővel, égerrel és kő
rissel elegyítve, növekvésök élénknek és erőteljesnek 
volt minősíthető ; mindamellett évgyűrűik elég sűrüek 
és haszonfának, kivált peciig bányafának alkalmas faanya
got szolgáltatnak. A széldöntött tölgyesek 80—100 éve
sek, korukhoz képest normálisan záródott, legnagyobb
részt elegyetlen faállományokat képeztek ; a törzseknek 
mintegy 0’6 része gyöksarjakból keletkezett, 0’4 része 
pedig magról kelt. A bükkösök hasonló korúak és záró- 
dásuak voltak, 0’3 részben azonban tölggyel elegyesen 
fordultak elő ; fájok teljesen ép, rajta sem revesedésnek, 
sem bélkorhadásnak nyoma sem látszik. A jegenye- és 
lúcfenyő-széltörések — egyes szórványosan kidöntött 
kisebb foltok kivételével — legnagyobbrészt — a múlt 
évi vágások és korábbi széltörések folytatásában kelet
keztek, még pedig nem annyira a megasabb fekvésű gerin
ceken, mint inkább az alacsonyabb völgyoldalak mentén.

A széltörött erdei fenyvesek képét a krasznahorkai vár
domb alatt, Krasznahorkaváralja és Dernő között elte' 
rülő 140 kát. holdas, a szél által csaknem teljesen leta
rolt „Zsár“ nevű erdőrészből, a széldöntött tölgyest pe
dig a várdombtól keletre fékvő „Kerekhegy“ nevű erdő
részből Szarvas Mihály uradalmi vadász által felvett 
fényképek alapján készített lenyomatokban mutatom be.

Tagtársaim közül egynéhányan talán még emlékeznek 
arra az 50—55 éves erdei fenyőrészletre, ahol 1908. 
évben, a ^krasznahorkai várban tartott közgyűlés után 
ebédünket egy erre az alkalomra felállított nyirfa-sátor- 
ban elköltöttük. Ezt az erdőt is halomra döntötte a szél 
— sátorostúl, mely utóbbinak immár csak négy pusztán 
maradt, derékban tört sarokoszlopa hirdeti egykori di
csőségét.
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Azt a rendkívüli körülményt, hogy az április 2—3-íki 
szélvihar az 1000—1400 m. tengerszin feletti magasság
ban elterülő lúcfenyveseket csaknem sértetlenül hagyta, 
ellenben az alacsonyabban fekvő völgyek mentén eddig 
soha sem tapasztalt mérvben, még a tölgyet is gyöke 
réstől kiforgatta, első sorban oda magyarázom, hogy 
abban az időben a magasabb fekvésű erdőkben a talaj 
még fagyos volt, a lúcfenyő gyökere tehát a keményre 
fagyott földben még erős támaszt talált a szél hatása 
ellen; ellenben az alacsonyabban fekvő völgyekben, 
kivált azok DK. és D-i oldalain a föld fagya már teljesen 
felengedett és a csekély, köves homokos agyagtalaj a 
gyakori tavaszi esőzések következtében annyira átázott, 
hogy abban még a tölgynek (itt bizony eléggé silány) 
gyökérzete sem volt képes a rendkívüli szél forgató ere
jének ellentál- 
lani. Feltevé
semet támo
gatja az a tény, 
hogy az erdei 
fenyő, tölgy és 
bükknek leg
nagyobb része 

gyökerestől - 
fordult ki és 
hogy a szél 
nemcsak a zárt 
faállományok
ban pusztított, 
hanem a vágá 
sokban vissza
hagyott szám
talan vihared
zett tölgymag- 
fát is döntött 
ki. Csakis a 
talaj rendkívüli 
átnedvesedé

sének és meg- 
lazulásának tulajdoníthatom továbbá azt, hogy ez alkalom
mal csaknem valamennyi erdei fenyveseink estek a szél 
áldozatául, melyek ezelőtt elhagyott szántóföldekre és 
egykori tisztás, rétterületekre - tehát átnedvesedésre 
inkább hajlandó talajba — telepíttettek. Feltűnő 
végül és feltevésem mellett szólhat az a körülmény 
is, hogy aránylag a legnagyobb szélkárokat a községek 
közelében fekvő, azokban az erdőrészletekben tapasz
taltuk, hol múlt év őszén a legeltetés gyakorlatban volt, 
hol tehát a talajtakaró az őszi legeltetés folytán megla
zulván, az eső- és hóviz annál könnyebben és mélyeb
ben hatolhatott a talajba.

A szél főiránya ÉNY-ról DK. felé tartott; helyenként 
azonban K-i irányú döntéseket is találunk. Forgó szélnek 
alig van nyoma; mert a kidöntött törzsek csaknem min
denütt párhuzamosan fekszenek. Valószínűnek tartom, 

hogy a döntést itt is egy-két rövid ideig tartó, de rend
kívül erős szélroham idézte elő.

A széltörött faállományok összes értékesíthető fatöme
gét hozzávetőleg 51925 m8-re becsültük fel, melyből az 
erdei fenyő fahozama mintegy 26520 m?,-re, a jegenye- 
és lúcfenyőé 18210, a tölgyé 3250 és a bükk fatömege 
mintegy 3940 m3-re tehető.

Minthogy ezt a famennyiséget a rendelkezésünkre 
álló és a mai viszonyok mellett alig szaporítható munka
erővel egy év alatt képtelenek vagyunk feldolgozni, a 
széltörések kihasználását 2 évre irányoztuk elő olyképpen, 
hogy első sorban a lúc-és jegenyefenyőt termeltetjük ki, 
másodsorban pedig a széltörött és döntött erdei fenyők 
kihasználását siettetjük, ellenben a tölgy 'és bükk fel
dolgozását — a szükséghez képest — a jövő év tava

szára halászi
juk el, úgy, 
hogy a 453'7 
kát. holdnyi 

széltörött terü
letből 283'7 

holdat előrelát
hatólag még ez 

év végéig, 
170*0 holdat 
pedig 1913- 

ban fogunk ki
használhatni.

A széltörött, il
letőleg döntött 

törzseknek 
szálfává való 
kitermelését — 
a tűzi és szénfa 
kitermelésével 
egyidejűleg] — 
házilag eszkö
zöljük; a bá- 

ny áfává és 
egyéb haszonfa-választékokra való további feldolgozás azon
ban, valamint a kiszállítás is a vevő dolga. A széltörött fa 
zömét képező erdei fenyő, kitermelését és értékesítését 
elősegíti az a kedvező körülmény, hogy egyes bánya
vállalatok az e fanemü bányafát kérgezetlen állapotban 
is veszik át és hogy a széltörött területek legnagyobb 
része a községekhez közel fekszenek, a termelt faanyag 
kiszállítása tehát nagyobb akadályokba nem ütközik. Ily 
körülmények mellett a jegenyefenyő és lúcfenyő szálfát 
m.-ként 10—12 K, az erdei-fenyő szálfát pedig m.-ként 
'6.60—9.60 K tőáron értékesíthetjük. A tölgy és a bükk- 
haszonfát ezideig még nem adtuk el; a tűzi és szénfát 
részben az uradalmi mezőgazdaság, részben pedig a 
dernői uradalmi vasgyár szükségletének fedezésére fogjuk 
fordítani.

A széltörések soron kívüli kihasználása folytán beálló
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hozambeli túlhasználatokat részben az előirt évi vágás
területek kihasználásának szünetelésével, részben azok 
hozamterületének megfelelő redukálásával, részben pedig 
egyes vágássorozatok és üzemosztályok kellő csoporto
sításával átmenetileg az 1917. év végéig tervezzük tel
jesen kiegyenlíteni. Erről rovatos kimutatás alakjában 
egy ideiglenes tervet állítottunk össze, — melyet a szél
törések bejelentésével egyidejűleg — úgy a vagyon fe
letti, mint az erdőrendészeti hatósághoz jóváhagyás vé
gett beterjesztettünk.*  Megjegyzem, hogy előhasználatnak 
csak azokat a széltöréseket minősítettük, melyek helyén

A fotogrammétria elemei.
Irta Ltingos Lajos.

(Folytatás.)
c) Fotogrammétrikus mérés busszolával.

A fotobusszolával való mérésnek háromféle módját 
különböztetjük meg, aszerint, hogy milyen szöget zár
nak be az irányzótengelyek az alapvonallal.

Az első eset, midőn ai % «2-nél, nem más, mint a 
fototeodolitnál leirt mérési mód. Az ai és 012 bezárt 
szögeket az optikai tengelyek és az alapvonal csapás-

még a jelen forduló tartama alatt vágható korú faállo
mányokat létesíthetünk; minthogy pedig ezt — alig 
néhány holdnyi fiatalos kivételével — itt el nem érhet
jük, kénytelenek voltunk csaknem az összes széltörése
ket a forduló rendes hozamterületébe beszámítani.

Mayer Qéza 
urad, erdőmester. 

* Ezen kimutatás és ideiglenes tervezet lapunk mai. számához 
külön mellékletül van csatolva.

szögeinek különbségéből nyerjük. Ha ía az a, a2 alap
vonal csapás szöge és «1, illetve £2 a tengelyeké, akkor: 

ai «a — 81 és
' «2 = £A 4- 180" — £2

Mérésmódunk második esete, midőn ai = 180° — az
% 90°-nál, a harmadik pedig ai — az = 90°. Ezen 
két utóbbi eljárás számításainkat némileg egyszerűbbé 
teszi, más előnye azonban nincs. Leírásuk szerzőnek 
„A photoboussola alkalmazása a monokulárls rendszál- 
mérésre alapított photogrammétriában“ című munkájában 
található.
d) Fotogrammétrikus mérés stereoszkopikus rendszálméréssel 

kapcsolva.
Mérésünk eredményeinek feldolgozását sokkal egysze-
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rübbé és pontosabbá teszi a stereoszkopikus rendszál- 
mérés alkalmazása.

Hogy fotogrammétrikus felvételünk alkalmas legyen a 
stereoszkopikus mérésre, szükséges, hogy a képek síkja 
az exponálás ideje alatt, egy az alapvonallal párhuzamos 
síkba essék, másszóval a műszer optikai tengelye merő
leges kell hogy legyen az alapvonalra.

Ez azon eset, amikor ai = «2 90°.
A fényérzékeny lemezeknek ily módon való tájékozá

sára szolgál első sorban a Pulfrich-féle teodolit, továbbá 
erdőméréseknél szerzőnek busszolaműszere.

Adott módszerünknél a tereppont helye a térben a 
Z, V és M rendszálak által legyen meghatározva. (20. kép.) 

Ezen magassági adathoz még a műszermagasságőt és 
álláspontunk magasságát kell adni, hogy a megfelelő 
magassági adatot hyerhessük.

Az Xi — X2 különbséget, amelyben Xi és X2 elő
jeleikkel szerepelnek, stereoszkopikus parallaxisnak ne
vezzük p = Xi — X2 és lemérésére stereoszkopikus 
műszert alkalmazunk. A p = Xi —X2 jelölés figye
lembe vételével, leszármaztatott képleteink a következő 
alakban is írhatók :

V = — Xi Z-— k és M = — Y 
P P P

Ezen rendszálak felhasználásával P pont helyét már 
meghatározhatjuk. (Folyt, köv.)

Országos erdőbirtok becslő-szövetkezet.
Ezen szövetkezet megalakítását, a következő okok és 

körülmények teszik szükségessé :
Utóbbi időben az erdőbirtok-vétel és eladások mind 

sűrűbben történnek. A vétel és eladásokat, előzetes 
szakszerű becslés mellőzésével, hasonló mértékben sza
porodó ügynökök, avagy ügynökségek közvetítik. Az ilyen 
közvetítések után járó jutalékok évenként százezrekre 
mennek. Tekintettel arra, hogy az ezzel foglalkozó ügy
nökök nem erdészeti szakemberek, az áltálok létrehozott 
üzleti realitásáért még csak erkölcsi biztosítékot sem 
nyújthatnak és nem is nyújtanak. Tisztán „üzletkötés“ a 
cél, jutaléknyerés szempontjából.

Ily módon nem egy birtokvétel és eladás történik, hol 
hol vagy a vevő, vagy az eladó, százezrekre, sőt mil
liókra menő kárt szenved, mivel tisztán az ügynökökre 
támaszkodva, előzetes szakszerű becslést nem alkalmazott.

Mivel pedig minden az erdővel összefüggő dolog, még 
az ily természetű hasznot hajtó is, első sorban az arra 
hivatott szakerdészt illeti meg, ki ebbeli képesítését sok 
költség és fáradság útján szerezte meg s ez tulajdon
képpeni hivatásához tartozik, méltányos, hogy a terhek 
viselése mellett, az előnyökben is, első sorban ő része
süljön.

Ezen okból kívánatos és szükséges, hogy egy szak
emberekből álló országos becslő szövetkezet alakuljon és 
kellő agltációt fejtsen ki, közismertté tegye magát, hogy 
vevő és eladó, a teljesen megbízható és erkölcsi biztosí
tékot nyújtó országos becslő szövetkezetét igénybe ve
hesse és hogy előzetes és reális értékmeghatározás 
alapján lehessen erdőbirtokot vétel, avagy eladásra ajánlani.

Az országos erdőbirtok becslő szövetkezet a következő
képpen alakul meg:

Központi iroda.
1. Székhelye; Arad.
2. Vezetője: Ajtay Sándor ny. erdömester.
3. Tagjai: Minden vármegyéből 2—3 önként jelent

kező, vagy erre felkért szakértő erdőtiszt.
4. Feladata: A szövetkezeti irodát megkereső felek 

részére, bármely erdőbirtok szakszerű és a valódi érték
nek megfelelő megbecslése.

Ugyancsak a felek megkeresésére, bármely erdészeti 
munkára, avagy szakértői teendők elvégzésére, a szövet
kezet tagjai közül ajánlani.

5. A becslést, esetleg más erdészeti munkát esz- 
közlik, illetve végzik: A becsléseket végzi a központi 
iroda képviselőjének esetleges közreműködésével, első 
sorban az azon vármegyében lakó szakértők egyike, 
vagy szükség szerint több tagja,' mely vármegyében az 
illető erdőbirtok fekszik. Más vármegyei szakértők csak 
az esetben bízhatók meg a központi iroda részéről becs
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léssel, ha az illető megyebeliek ebben akadályozva 
lennének.

Egyéb különleges erdészeti munkával (pl. vasutterve- 
zés), az ilyenekre külön vállalkozók bízathatnak meg.

Minden megbízást a központi iroda ajánlott levélben 
ad, s a felkért tag nyomban válaszol, hogy a megbízást 
vállalja-e vagy sem.

Megbízást akadályoztatás esetén senki sem köteles 
elfogadni.

A becslésért és egyéb munkálatokért járó ■ díjakat és 
költségeket, minden működő maga állapítja meg, ha erre 
nézve a központi iroda már előzetesen kötelezettséget 
nem vállalt volna. Ezt az esetleges körülményt azonban 
a központi iroda a megbízás alkalmával, a felszámítható 
összegek kitüntetésével, az illetőkkel közli.

Minden központi irodától nyert megbízással bíró szak
értő, a felszámított, illetve megkapott díjak 10%-át a 
központi irodának adja be, hirdetés és agitációnális alapra.

A központi irodától függetlenül is, egyenes megkere
sésre, bárki vállalhat bármely természetű becslést, avagy 
munkát, mely után a központi irodának semmiféle be
fizetés nem jár.

Mivel a központi iroda nem csak erdőbecsléseket és 
egyéb erdészeti munkákat vállal és ad ilyenekre meg
bízást, hanem birtok-eladás és vétel közvetítésével is 
foglalkozik, kívánatos, hogy az összes tagok a tudomá
sukra jutott eladó, vagy eladni szándékolt erdőbirtokokat, 
úgyszintén a venni szándékozókat bejelentsék.

Az eladó birtokok bejelentésénél lehetőleg szükséges 
a következő tájékoztató adatok beküldése is.

1. Birtok fekvése, vármegye, községhatár.
2. Jelenlegi tulajdonos és lakása.

' 3. Nagysága, művelési ágak szerint.
4. A kért ár.
5. Saját hozávetőleges becsü.
6. Teher a birtokon.
7. Esetleges más adatok.
Üzlet létrejötte esetén, a bejelentő, esetről esetre, meg

felelő jutalékra szerez jogosultságot.
ügy általában az egész szövetkezet, mint annak min

den egyes tagja, szakképzettsége és intelligenciájánál 
fogva, teljes biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a becs
léseket bárki részére is, a valódi értéknek megfelelőleg 
eszközli és minden elvállalt megbízatást, ugyanily módon, 
teljes szakértelemmel és reálitással végez.

Ily módón a szövetkezet működésében, teljes erkölcsi 
biztosítékot nyújtva mindenkinek, remény nyerhető arra 
nézve, hogy mig egyrészről a hozzá fordulóknak igen ér
tékes és megbecsülendő szolgálatokat tesz, másrészről 
ennek ellenértéke fejében, tekintélyes jövedelmet hódít
hat meg és biztosíthat, az elsősorban azt illető és meg
érdemlő szakértő magyar erdőtiszteknek.

Arad, 1912. augusztus hó
Ajtay Sándor,

ny. erdőmester.

KT KÜLÖNFÉLÉ
1= ------—===[=

* Változások és kitüntetések az erdészeti szol
gálat körében. A Coburg hgi érd. tisztikarnál Wolf
ram Sándor erdőmérnök Pusztateplicskéről (Hont m.) 

Garamszécsre (Gömör m.) ; Szathmáry Lajos segéd- 
erdőmérnök Pusztavacsról (Pest m.) Pusztateplicskére; 
Holman Jenő erdőmérnökjelölt Királyhegyaljáról (Gö
mör m.) Gömörpusztamezőre fűrészkezelőnek segéderdő- 
mérnökké történt kinevezése mellett, helyeztetett által. 
— Plenczner Frigyes végzett főiskolai hallgató a király
hegyaljai erdőhivatalhoz erdőmérnökgyakornokká nevez
tetett ki.

* Gyászhir. Vettük és közöljük a következő gyász
jelentést: Alólirottak mély fájdalommal jelentik, hogy a hű 
férj, a jóságos apa Hám Ferenc, hercegi uradalmi erdő
mester, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, folyó 
hó 22. napján, 61 éves korában, boldog házasságának 
36. evében rövid szenvedés után elhunyt. A megboldo
gult hült tetemei f. hó 24-én szombaton délután 3 óra
kor fognak a r. kath. egyház szertartásai szerint örök 
nyugalomra, helyeztetni, az engesztelő szentmise f. hó 
24-én d. e. 10 órakor fog a csurgói r. kath. templomban 
az Egek Urának bemutattatni. Béke lengjen drága ham
vai felett ! Özv. Hám Ferencné szül. Vincze Emilia hit
vestársa. Hám Géza, Ferenc, Annus, Sándor, Lajos, Ernő, 
gyermekei- És az összes rokonság.

2343—1912. szám.

Árverési hirdetmény.
A román bánáti vagyonközösség részéről 

közhírré tétetik, hogy a teregovai erdőgondnok
ság „B“ gazdasági osztály VII. vágássorozat 4 
tag 15. számú 49 k. hold kiterjedésű osztagá
ból a nágyméltóságu m. kir. földmivelésügyi 
ministerium 45695—1. A—2. 912. számú rende
letével engedélyezett rendkívüli használat alapján 
1912—13. évre eső 10 hold vágásterületen elő
forduló 2600 köbméterre becsült bükktüzifa- 
tömege 1913. év végéig leendő kitermelés 
végett zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött ver
senytárgyalás útján fog eladatni.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy az ezen
nel 1618 korona összegben megállapított bees
és kikiáltási ár tiz százalékát kitevő bánatpénzzel 
felszerelt zárt ajánlatukat — amelyben az összes 
eladásra bocsájtbtt fatömegre megajánlott vétel
árt számokkal és betűkkel kétséget kizáró mó
don kiírni és egyúttal azt is kijelenteni tartoznak, 
hogy a faeladási feltételeket ismerik és magukat 
alávetik, — legkésőbb 1912. évi szeptember 
hó 30-án délelőtt 10 óráig a vagyonközösség 
erdőhivatalánál Karánsebesen annál is inkább 
benyújtsák, mivel elkésve érkezett, valamint 
távirati úton és bánatpénz nélkül benyújtott 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az árverési feltételek a vagyonközösség erdő
hivatalánál megtekinthetők és ugyanitt ajánlati 
űrlapok is kaphatók.

Karánsebesen, 1912. augusztus 23-án.
A volt 13. számú román bánáti 

vagyonközösség erdőhivatala.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



328 MAGYAR ERDÉSZ 17. szám

Magyarkanizsa r. t. város polgármesterétől.

5912/1912. szám.

Hirdetés.
Magyarkanizsa város erdei gazdaságában, a 

helybeli vasúti avagy a tiszai gőzhajó-állomásra 
szállítva, előzetes készpénzfizetés, avagy után
vételezés mellett:

1. Kétmilliónyi 2 — 3 éves amerikai kőrisfa
csemete, ezrenként 4 koronájával és

2. Huszonhét (27) métermázsa 1911. évi 
szedésü amerikai kőrisfa-mag, métermázsánkénti 
ajánlatszerü és elfogadható árban kerül eladásra

Venni szándékozók megkeresései a tanácshoz 
címzendők.

Magyarkanizsán, 1912. évi julius hó 26. nap
ján tartott tanácsülésből.

Dr. Király Sándor s. k. 
polgármester.

4187—1912. k. b.

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye közig, érd. bizottságának 

megbízásából közhírré teszem, hogy Bihar vár
megye margittai járásában fekvő Bályog község 
volt úrbéres birtokosságnak tulajdonát képező 
erdőben a nagyméltóságu m. kir. földmivelés- 
ügyi minister úrnak 32979—1912. számú ren
deletével kihasználásra engedélyezett 184 6 kát. 
hold területen található, hivatalos becslés szerint 
mintegy 2816 m.3 tölgy mű- és haszonfa, 22603 
m3' tölgy-, cser- és bükk tűzifa tömege egészben 
tövön 1912. évi szeptember hó 26-án d. e. 12 
órakor Bályog községházánál zárt írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
becsáron felül el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becslés szerint a 
kikiáltási ár 85896 K 80 f, azaz Nyolcvanöt- 
ezernyolcszázkilencvenhat korona 80 fillér, bánat
pénz 8600 K.

Szabályszerüleg kiállított és 10 % bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok 1912. évi 
szeptember hő 25-én délelőtt 12 óráig alul
írottnál (Nagyvárad, alispáni, hivatal, 10. sz. 
szoba) s a szóbeli árverés kezdete előtt az 
alulírott árveréssel, megbízottnál, nyújtandók be, 
ellenben szabálytalan és hiányosan felszerelt, 
utó- és távirati, nemkülönben becsáron alóli 
ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 

adatok a nagyváradi m. kir. járási erdőgond
nokságnál és a nagyváradi m. kir. állami erdő
hivatalnál, valamint a bályogi úrbéres elnöknél 
a hivatalos órákban megtekinthetők.

Nagyvárad, 1912. augusztus 24-én.
Varga Ákos,

vm. aljegyző.

Faeladási hirdetmény.
Gyufagyártási célokra legkeresettebb

KANADAI NYÁR,
szavatolt fajtiszta, erőteljes

isk. 65 — 100 cm. magas csemetéd ezre 30 K. 
„ 100—150 „ „ „ „ 35 „
„ 150—200 „ „ „ „ 40 „

2—3 méteres suhángok száza 12 K, ezre 100 K 
őszi szállításra, amig készletem tart.

Kimerítő fajismertetéssel, valamint egyéb erdei facsemetékre és 
magvakra kívánatra árajánlattal szívesen szolgálok.

FARAGÓ BÉLA cs. és kir. udvari szállító, magyar mag
pergető gyára, erdészeti csemete-telepek Zalaegerszeg.

■
TURÍHl NEMZETKÖZI KiAuiTBS

ARANYÉREM,

52RBRDRL0M: 54Ú5.

FABÖNTÖ-C5AUAR
RRR : 40 KORONR

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre” 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedésn

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Bükköseink feltárása.
Irta Elek István.

(Folytatás.)

Legközelebb rajzban két erdei szállításra 
készített típust mutatok be, mindkettő használat
ban van a cs. kir. erdészeti és jószágigazgató
ságnál Bécsben.

Szerintem ezeknél lehet szerencsésebb for
mát is konstruálni, mert itt a hiba, hogy maga 
a gépjármű is terhelve lesz, s Így a rakodás 
idején a szállítás szünetel s egy vaggon fehér
nél többet nem terhelhetünk, mert erdei utakon 
ezzel az összerakási rendszerrel egy pótkocsi
nál többet vontatni nem lehet.

E hely nem alkalmas arra, hogy különféle gép- 
és kocsi-alakokat ismertessek, annyit azonban 
szükségesnek tartok megjegyezni, hogy igen 
egyszerű módon lehet a gépjárműveket négy 
pótkocsi vontatására is alkalmassá tenni, szálfa, 
rönk és tűzifa szállítására egyformán alkalmas 
pótkocsikat szerkeszteni, ezekre két vaggon 
súlyt terhelni, olyképpen, hogy tűzifa négy pót
kocsira, 5 mtr. hosszúságon aluli rönkök három 
pótkocsira és hosszabb szálfák csak két pótko
csira rakatnának.

Természetes, hogy a két vaggonnal való 
megterhelés csak az esetben lehetséges, ha a 
szállítás lefelé vagy erősebb ellenesés nél
küli úton történik, mert általában az erdei 
vontatásokra legalkalmasabb 35 és 40 HP. erejű 
benzingépek felfelé 16% emelkedésig, csak egy 
vaggon terhet képesek vontatni.

Magától értetődik, hogy kisebb elleneséseket 
a gépjármű könnyedén legyőz, vagy nagyobb 

emelkedésű rövid útszakaszokon a pótkocsik 
leakasztásával lehet a terhelést könnyíteni s a 
terhet kötszerre felosztani.

Általában a 35—40 HP. erővel eddig járatott 
teherautomobil-vonatok rendszerint egy motor
kocsiból és egy vagy két pótkocsiból állottak s 
összesen egy vaggon teher szállítására voltak 
alkalmasak.

Alábbi számításaimat tehát tisztán csak ezen 
meglevő és már kipróbált alakzatokra alapozom, 
habár, hogy erdei szállításokra különösen alkal
massá tett konstruktiokkal kedvezőbb eredmé
nyek volnának elérhetők, az is bizonyos.

Hogy hány tehervonatra van szükségünk, azt 
megtudhatjuk az út hosszának, az évenként le
szállítandó famennyiségnek és az automobil 
munkateljesítményének egybevetésével.

Feltételezzük tehát, hogy motorvonatunk egy 
vaggon terheléssel,. 100 km. napi teljesítményt 
végez.

A már hivatkozott példában, ha a szállítás 
végpontja a csernahévizi vasúti állomás, és fel
tárt vágásunk átlagos távola mintegy 16 km. 
lesz, oda s vissza 32 km. Ezen távolságról tehát 
naponta háromszor fordulhat, vagyis egy motor
vonat naponként három vaggon terhet lesz ké
pes leszállítani.

Hogy a fel- és lerakodás ideje, esetleg kisebb 
üzemzavarok miatti késedelmek ne csökkentsék 
a szállításra szánt időtartamot, legalább egy tar
talék-vonat és tartalék-kocsik is üzemben tar
tandók. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 
a teherautomobil-vonat síkon óránként 16 km. 
átlagos sebességet ér el, erdei szállításoknál pe

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



330 MAGYAR ERDÉSZ 18. szám.

dig terhelve íolyton lefelé halad s vissza üresen 
tér, miért is a naponként 100 km., óránként 10 
kilométer teljesítmény egyáltalában nem meriti 
ki ezen gépjármű teljesítő képességét.

Az erdőrendezési elvek tárgyalása alkalmával, 
a négy vágásos szálerdő-üzem melletti kihasz
nálás esetében, mint kimutatni szerencsém volt, 
évenként összesen 61360 m3 faanyag lesz le
szállítandó, ami kitesz 4094 vaggon terhet. Há- 
lomszáz munkanappal elosztva, naponként ke
reken 13 vaggon fát kell ezek szerint leszállí
tani. Ezt a munkateljesítményt szűkén 4, de a 
tartalékként szereplő egy vonatot is hozzáadva, 
egy-egy függelékkocsival ellátott 5 vonat lesz 
képes naponként elvégezni.

Gőzüzemű vasútnál, eltekintve attól, hogy a mi 
esetünkben kombinált vasúti hálózat volna ki
építhető csupán, ugyanazon munkateljesítmény 
elvégzésére szükség volna 3 drb gőzmozdonyra, 
s 30 drb vasúti kocsira.

A gőzüzemű vonat és a teherautomobil-vonat, 
gép, kocsi és egyéb berendezések stb szük
ségletét összehasonlítva találjuk, hogy:

I. Qöz-üzemü vasútnál szükséges:

1. 3 drb 40 HP. gőzgép á 26000 K = 78000 K.
2. 30 drb vaskocsi. . ä 2000 K = 60000 „
3. Egyéb berendezések, mint rakodók,

kitérők, őrházak, gépházak, gé
pész, fűtő, fékező stb. lakások 50000 „

4. Telefon 25 km. . . . á 200 K 5000 „
Összesen: 193000 K.

II. Benzin-üzemü gépjárművel :
1. 5 drb 40 HP. gépkocsi á 24500 K 122500 K
2. 5 drb függelék-kocsi ä 4500 K 22500 „
3. Egyéb berendezések mint fent. . 50000 „
4. Telefon mint fent ...... 5000 „

összesen: 200000 K.
Mint ezekből látható, a két vontató eszköz 

kocsiparkja ez esetben majdnem egy-ugyanazon 
költségbe kerül, de szemben a vasúttal kisebb 
lesz a tőkeszükséglete a benzin-üzemü jármű
nek, ha kevesebb vaggonkilometer munkatelje
sítményt kívánunk, vagy a munkateljesítményt 
több függelék-kocsi, s nagyobb terheléssel fo
kozzuk, viszont a gőzvasút tőkeszükséglete már 

kisebb munkateljesítmény esetén aránylagosan 
nem apasztható s így minél kevesebb a leszál
lítandó anyag, illetve rövidebb az út, annál na
gyobb a gőzvasút aránylagos tőkebefektetése.

Az üzem-költségekre nézve a következő ösz- 
szehasonlítást tehetjük: a vasút-üzemnél, moz
donyonként legalább egy gépész, 1 fűtő, 2 fé
kező s ezenkívül legkevesebb három pályaőr 
szükséges.

A benzin gépjárműnél vonatonként egy gép
vezető, egy fékező, pályaőr pedig egyáltalában 
nem kell.. Ennélfogva:

/. A gözvonat üzemköltsége.
1. Három gépész, 3 fütő, 6 fékező

és 3 pályaőr, összesen 15 egyén 
fizetése . . . á 1400 K = 21000 K.

2. Tüzelőanyag 3 mozdony állandó
fűtésére 300 munkanapra naponta
9 ürm3 á 4 K (3600 K) 10800 „

3. Olaj és egyéb fogyasztási cikkek 3000 „
4. Gépkocsik stb. javítása .... 3000 „

Összesen: 37800 K.

//. Benzinüzemű gépjárműnél.
1. 5 gépvezető, 5 fékező, összesen 10

egyén fizetése á 1400 K 14000 K.
2. Benzinfogyasztás naponta kocsin

ként 30 klgr. á 40 f = 300 X 5 X 12 = 18000 „
3. Olaj és más anyagfogyasztás . . 3000 „
4. Gépjavítás.......................................... 3000 „

Összesen: 38000 K.
Az üzemköltség megint csak körülbelül egy

forma, ellenben ha kevesebb a szállítandó anyag, 
a vasútüzem költsége aránylagosan nagyobbodik.

Jelen esetünkben ugyanis naponta 13 vaggon 
faanyagot kell 16 kmtr. távolságra szállítani, ami 
naponként 208 vaggon kilométer munkatelje
sítménynek felel meg amellett, hogy a 3 gőz
mozdony 48 km., az 5 benzingép 80 km. útat 
tesz meg üresen.

Mint alább látni fogjuk, az a határ, ahol a 
gőzgép a benzin-járművet legyőzi, körülbelül a 
naponkénti 200 vaggon kilométer-munkateljesít
ménynél van, de ez a határ a gépjárművek 
kedvezőbb terhelése esetén mintegy 300 vaggon 
kilométerig kitolható.
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Lássuk ezek után a kétféle gépüzem összes 
költségeinek összehasonlítását.

/. Az erdei vasút üzemköltsége.

1. Pályaépítésre fordított 413660 K
amortizációja 5% mellett 10 év
alatt = 13°/o - ..................... 53776 K.

2. Pályafentartás 2%..................... 8273 „
3. A kocsiparkra fordított 193000 K

tőke amortizációja 5°/o mellett
10 év alatt .......................... 25090 „

4. A vonatok üzemköltsége . . 37800 „
5. 61360 m3 faanyag term. á 1 K80 = 110440,,
6. 61360 m3 faanyag közelítése, ki-

és berakása á 1 K 20 = . 73632 „
Összesen kiadás: 309011 K.

A 61360 m3 faanyag összes értéke, 
mint az erdőrendezési elvek tár
gyalásánál kimutattam, 487812 
K, maradna erdei vasúttal való 
feltárás és kiszállítás esetén 
tiszta jövedelem..................... 487812 K.

309011 „
Összesen: 178801 K.

Megjegyzem, hogy ez a számítás a mi ese
tünkre nézve nem reális, mert mint tanul
mányom elején említettem, esetünkben a völgy 
nagy emelkedése és a kedvezőtlen terepviszo
nyok miatt gőzüzemű vasút végig nem is volna 
kiépíthető, tehát villamos hajtással kombinált 
vasúti hálózatot lehetne legfeljebb tervezni.

Ez a kombinált vonó-erő alkalmazása a be
fektetésnek egészen más alakulását eredmé
nyezné, valószínűleg kedvezőtlenebbet a fentiek
nél, ha pedig végig gőzüzemű vasút volna kiépít
hető, akkor a pályaépítés költségei volnának 
nagyobbak.

Ezen számítás csak az összehasonlítás ked
véért a vasút javára engedményezett előnyökkel 
történt, s hogy az általános viszonyoknak meg
felelő adatokra támaszkodtam, igazolja, hogy 
ezen eredmény alig tér el az erdőrendezési 
elvek fejezete alatt tett általános átlagokkal való 
számítás eredményétől.

Az útépítési költség-számításom azonban már 
reális, s ime lássuk, hogy a vasútnak kedvez

ményezett engedmények mellett, is hogy alakul 
a mérleg:

II. A benzin-üzemű gépjármű üzemköltségei.
1. Úthálózat kiépítésére fordított 228000

K tőke amortizációja 10 év alatt
5% mellett............................... 29744 K.

2. Pályafentartás 2%..................... 4576 „
3. A kocsiparkra fordított 200000 K

tőke amortizációja 10 év alatt
5% mellett............................... 26000 „

4. A gépjárművek üzemköltsége . 38000 „
5. 61360 ürm3 faanyag term. á 1 K80 110440 „
6. 61360 ürm3 faanyag közelítése, fel-

és lerakása á 1 K 20 . . . 73632 „
összes üzemköltség: 283392 K. 

A 487812 m3 faanyag-értékkel szem
ben volna a tiszta jövedelem . 487812 K. 

283392 „ 
összesen: 204420 K.

Ezek az eredmények igazolják, hogy erdő
rendezési elvek fejezete alatt feltételezett átlagos 
számítási adatokkal kiszámított jövedelem vas
úttal való feltárás esetén körülbelül el volna 
érhető, erdei útakkal való feltárással pedig kö
rülbelül még 23°/o-al kedvezőbb eredményt le
hetne elérni.

Nem hagyhatom felemlítés nélkül, hogy egyik 
kollegám olvasva a M. E. 15. számában már 
megjelent közleményemet, számításaimat hasból 
valóknak jelezte, mert szerinte nem lehet egy 
m3 fát 2 korona költséggel közelíteni és leszál
lítani. Az ilyen kritikák rendszerint fájók, mert 
tudtunkra esik, hogy az illető nem gondolkozott 
a dolog felett. Ez a 2 korona ugyanis nem a 
szállítás összes költsége, hanem csak a vonta
tási erőnek, a járműnek az üzemben való tar
tási és a faanyag közelítési, fel- és lerakásolási 
költségeit foglalja magában. Hogy ez az átlag
adat mennyire reális, mutatja a részletes szám
adás.

Ezen jövedelmezőségi számításnál a teher- 
automobil-vonattal való szállítás előnyösebbnek 
bizonyult a vasútnál, általánosítanunk azonban 
nem szabad, mert tömegszállításnál a nagy tá
volságra s több évtizedre terjedő állandó üzem 
mellett a vasút előnyei elvitathatlanok.
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így például ha egy vonattal 50 vaggon terhet 
kell elszállítanunk, mondjuk 100 kilométerre, ezt 
a munkateljesítményt elvégzi egyetlen gép és 
mondjuk öt személy. Ugyebár nevetséges ver
seny volna, ha ugyanezen útra 50 teherauto- 
mobil-vonatot indítanánk el 100 személlyel. Vi
szont azonban, ahol naponként 5—6 vaggon ter
het kell csak szállítani 10—20 kilométer távol
ságra, vagy csak időszaki szállítások vannak, a 
teherautomobil-vonatok előnyei a vasúttal szem
ben már nyilvánvalók.

A teherautomobil-vonat tehát nem verseny
társa a vasútnak, valamint az iga-erőt sem küldi 
nyugalomba, ellenkezőleg, az ipar és kereske
delem gyors fejlődését van hivatva a jövőben 
előrpozdítani az által, hogy az ipartermékeket 
összehordja a világkereskedelmet ellátó vasútak 
számára s munkát ad a kis terhelésű és lassú 
járású iga-erőnek is, a szállítandó anyagnak még 
kisebb részletekben való összehordása által.

Tehát egy várva-várt, hézagpótló szállító
eszköz, mely a maga helyén alkalmazva, mérhe
tetlen szolgálatokat tehet az emberiség boldogu
lásának.

Ha már a határokat akarjuk tudni, hogy hol 
és meddig indokolt ezen szállító-eszköz alkal
mazása, a szállítandó anyag mennyisége és az 
út hossza adják meg erre a direktívákat.

Az tehát a kérdés, hogy a szállító-berende
zéstől minő munkateljesítményt várunk s ha a 
munkateljesítményt vaggon-kilométerekben fejez
zük ki, az én számításaim szerint a teher
automobil-vonat naponként minimum 10 vaggon- 
kilométer és maximum 300 vaggon-kilométer 
munkateljesítmény végzésére minden más szál
lító-eszköznél előnyösebben volna alkalmazható.

A minimális határon alóli teherszállításokat 
az igaerő, a maximumnál nagyobbat a gőz
üzemű vasút már olcsóbban elvégzik.

Ha azonban feltárandó erdőink viszonyait a 
megkívánt munkateljesítmény szempontjából 
tesszük számítás tárgyává, arra a meglepő ered
ményre jutunk, hogy a naponként kiszállítandó 
anyag (vaggon) és az út hosszának (km.) szor
zata rendszerint a fentebb megjelölt határok 
közzé esik.

Ez okból éppen nekünk, az erdészeknek áll- 

érdekünkben, hogy a teherautomobil-vonattal, 
mint erdőink faanyagának kihozatalára komo
lyan hivatott szállító-eszközzel megbarátkozzunk 
s erdőinkbe azt bevezessük annyival inkább, 
mert általa jól épített erdei útakhoz jutunk, me
lyek bármiféle előhasználati faanyag kihozatalát 
is lehetségessé tennék a jövőben, s így erdő
nevelési, ápolási, védelmi, vadászati s általában 
minden erdőgazdasági teendők végzésénél a 
teherautomobil megfizethetlen jó szolgálatokat 
tehetne még azért is, mert nincs helyhez kötve, 
mint az' erdei vásút, s oda küldhetjük, ahol 
szüksége felmerül.

■ Én azt hiszem, hogy itt nincs is mit goridoi- 
kozni a dolog felett. Az erdei úthálózatok elő
nyei oly nyilvánvalók a vasút felett, hogy min
den oly esetben, ahol az erdei termények- és 
faanyagokon kívül más szállítani való anyag 
nincs, — erdei úthálózatokat kell tervezni és 
kiépíteni.

Igaz örömmel üdvözölhetjük a földmivelési 
minister azon intézkedését, hogy jeles erdőtisz
teket tanulmány-útra rendelt, hogy az erdei 
vasút- és erdei úthálózat-berendezéseket, az azo
kon való szállításokat tanulmányozzák, de nem 
ártana egyidejűleg a gépjárművekkel való von
tatás esélyeit is tanulmány tárgyává tenni s egy
két próbavonatot rendelni s e célra épített úta
kon kipróbálni, de minden esetre még mielőtt 
az általános erdőfeltárási munkálatok kezdetüket 
vennék, hogy az itt kimutatható siker alapján 
bátran megvalósítható legyen, az a ma sem 
tagadható elv, hogy az erdőkbe utak valók 
és nem vasútak.

(Folyt, köv.)

Magyarország mai helyzete és a 
magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos. 

(Folytatás.)

Áttérek az erdészetnek védelmére oda, ahol 
a mi terünk van, ahol másnak helye nincs, 
csak az erdészetnek. Értem a feltétlen erdőtalajt 
s a kopárokat.

Ezeket tételekbe foglalva röviden tárgyalom. 
A kopárok károsak. Az erdészek ismerik a 
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kopárokat, de mivel azt a reményt táplálom, 
hogy jelen soraim laikusok kezébe is eljutnak, 
röviden tárgyalom a kopárok okozta károkat.

Először: elvész a feltétlen erdőtalaj értékében 
levő tőke, mert a feltétlen erdőtalaj egyéb mí- 
velési ágra alkalmatlan lévén, a talajvédő erdő- 
lombsátor hiányában a nap a humuszt kiégeti, 
a zápor a termőföldet lemossa s csak a termé
ketlen rész marad ott.

Másodszor: a kopár nem hoz hasznot. Har
madszor: a kopárokra eső zápor vize egy tömeg
ben foly le s alant vetéseket, falvakat, városokat 
iszappal, vizzel, kővel stb. elborít, mig az erdő 
fája s különösen levélzete s a lehullott levélből 
képződött televény-réteg a vizet felfogja.

Ugyanis az eső vizét a törzs, galy, a levélzet 
stb. a tapadás erejéig ható vastagságú rétegben 
maga-magán fentartja, az alsó réteg a lehullott 
víznek egyrészét beissza.

Tegyük fel, hogy a tapadási erő fél milli
méter vastag vizet tart, az illető tárgyon s ve
gyük fel a levélzet, ágak összes, t. i. alsó s 
felső felületét, amely vizet tart fel, az illető, erdő 
területének tízszeresére. Ily módon a levélzet 
stb. 5755 m3 = 1 kát. holdon felfog 0 5 x 10 5
milliméternyi vizréteget, ami négyszögméteren
ként tehát 500,000 köbmilliméter = 5 liter, egy 
kát. holdon 28774 liter = 288 Hl., amely 1000 
kát. holdon 288000 Hl., s ez a viz 1 méter 
magasan, tehát négyszögméterenként 10 Hl., 
28800 négyszögmétert borítana el. És ha egy 
völgyben 50000 kát. hold kopár, fátlan legelő, 
gyérállásu erdő stb. van, mily óriási az a víz
tömeg, amennyit az ennyi területen levő zárt 
erdő felfogna s amely ma egyszerre lefut.

Magyarországon fásíttatott hivatalos adatok

Együtt . . 18115 hektár = 31000 k.h.

szerint: 1898. évben 1010 hektár,
1899. „ 1239 „
1900. „ 1155 „
1905. „ 1490 „
1906. „ 1803 „
1907. „ 1628 „
1908. „ 1337 „
1909. „ 1799 „
1910. „ 1654 „

Hiányzó adatok 1901.,
1902., 1903., 1904. évről
átlag.......................... 5000 „

1911. évben a tényleges kopárerdősítés: 4917
k. h. 152349 K költséggel. Összes erdősített 
kopárterület: 36000 k.'h.

És 1911. évben már külön eljárással kellett 
a kopárok beerdősítését szabályozni.

Ezek mind azt mutatják, hogy a kopároknak 
kiterjedése nem csekély. Biztos adatot nem tudok 
reá, de becslésem szerint a be nem fásított 
vágásterületekkel, s kopárosodáshoz közel álló 
legelőkkel, feltétlen erdőtalajokon történt irtá
sokkal együtt (tehát amelyeknek kopárrá válása 
bekövetkezik, ha meg nem gátoljuk és amelye
ken vizet fentartó erdő, vagy jó gyepréteg nin
csen) 300000 kát. hold körül lehet.. Sokkal ke
vesebb semmi esetre sem, inkább sokkal több.

Ily területmennyiségnek jelentősége nagy, s 
így a kár is, amit okoz, nagyméretű.

A kopárok keletkezésének oka, a feltétlen 
erdőtalajon 'űzött meg nem felelő talajhasz
nálat.

Azt mutatja a tapasztalat, hogy mindazon me- 
redekebb hegyoldalak és futóhomok területek, 
amelyekről az erdő kipusztíttatott, vagy amelye
ken erdő nem is volt, ha a napfény, szél s a 
lefutó viz behatása alatt, humusztartalmukat el
vesztik s a viz a termőföldet, majd a kavicsot, 
később köveket, majd sziklákat kimozgatja, le
hordja, avagy a szél a homokot megmozgatja, 
terméketlen kopár terület lesz az előző jó talaj 
helyén.

Külöhösen áll ez s hamar következik be akkor, 
ha a meredekebb területeken juhok, sertések, 
szarvasmarhák legelnek, amelyek, különösen a 
juhok lábaikkal, a sertések túrásaikkal a talajt 
lazítják s így a viz káros behatását előmozdítják.

Ha pedig az ily talaj fel lesz szántva, már 
az első évben barázdát nyit a viz, amely egy
két év alatt vízmosássá alakul át. Időközben 
több ily barázda keletkezik, melyek a 4—5-ik 
évre mind vízmosássá válnak s ezután már a 
talaj elpusztul. Itt kell tehát az ily feltétlen 
erdőtalaju erdőkre a súlyt helyezni és nem a 
búzatermő sik talajú erdőkre.

A kopároknak szaporodása a feltétlen erdő
talajnak megvédésével gátolható.

Ha megszűnik az ok, megszűnik az okozat 
is. Ha megvédjük a feltétlen erdőtalajt kellő
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felügyelettel s az erre hivatottak kellő s a fel
adathoz mért hatáskörrel bírnak, nem képződik 
kopár többé.

Az alábbiakban van egyúttal a felelet Craus 
Géza Aladár kir, alerdőfelügyelőnek a „Buda
pesti Hírlap “-bán megjelent cikkére, aki azt állí
totta, hogy mindennek elsajátításához egy em
berélet kell s így az erdőfelügyelőnek specialis
tának kell lenni, tehát nem jó volna az erdő
tiszti külön kezelő s erdőfelügyelői létszámokat 
egyesíteni.

A feltétlen erdőtalajnak pusztulását úgy kell 
megakadályozni, hogy:

1. Az erdőfelügyeletet erősíteni kell. Ma 
47—48 személy végzi e teendőket. És hogy 
ennyi nem bírta jól elvégezni, bizonysága a sok 
kopár.

Erősíteni kell tehát a létszámot, de nem oly 
alakban, mint eddig, mert az erdőfelügyelő az 
erdőben csak szemlét tart, különben igen-igen sok 
rovatot vezet, azaz statisztikus és közülök töb
ben sokáig nem lévén már a kezelésnél, az 
üzemtervekbe sok elméleti s így nehezen, vagy 
éppen végre nem hajtható intézkedést vesz be 
utólag, amelyek a tulajdonképpeni kezelést ne
hezítik.

Úgy kell ezt szervezni, hogy kisebb kerület
ben, ennek gyakorlati tapasztalatokkal rendel
kező főnöke legyen egyúttal a kir. erdőfelügyelő 
is s a többi beosztott erdőtiszt, rpint helyettesei, 
együtt végezzék az összes erdészeti szakteen
dőket.

Baj volt ez a specialitás tehát, mutatja az 
eredmény.

A megerősítés pedig csak úgy lesz helyes, 
ha az összes erdőtisztek minden teendőt végez
nek egy-ugyanazon területen és legyen speci
alista a .helyismeret és a kellő gyakorlattal bíró 
főnök.

Úgy vagyok értesülve, hogy egyelőre a fel
ügyelőség s a községi stb. erdőket kezelő lét
szám lesz egyesítve egy új tervezet szerint. 
(Szerintem, amint már 10 éve így vélekedek, 
1899-ben lett volna helyes ezt megtenni s ma 
az összest egyesíteni.)

Ez is haladás ugyan, de sokkal jobb volna 
az egészet egyesíteni, A félmunka nem oly jó, 

ERDÉSZ

mint az egész, a kísérletezés pedig csak az elő
nyöket hátráltatja.

2. A most, hallomásom szerint már készülő 
új törvénybe oly gyakorlati intézkedéseket kell 
felvenni, melyek valóra válthatók.

3. A nem feltétlen erdőtalajokra kevesebb gon
dot kell fordítani s nem helyes ugyanazon sza
bály alá vonni mindkét fajta erdőt, nehogy on
nan vonassák el a kellő felügyelet, ahol azt 
kellően érvényesíteni kell, s miért félteni ott az 
erdőtalajt, hol az irtás, beerdősítés halasztása 
úgy sem káros.

A kopárokban rejlő károk főleg beültetéssel 
szüntethetők meg.

A nem erdészek kedvéért, hogy megértsék a 
főalapot s ne csupán a szépség kedvéért helye
seljék a beültetést: röviden előadom az erre vo
natkozókat.

A beültetett facsemetének gyökerei s különö
sen hajszálgyökerei a földrészecskékhez hozzá
tapadnak, egy rész földet körülhálóznak s meg
kötik. Amint nő a csemete, ez a hatás növek
szik. A lefutó víz a csemeték törzsébe ütközik, 
erőt veszt s a gyökerek által kötött földet sem 
tudja oly könnyen elragadni.

Később a csemete már kezdi árnyalni a ta
lajt s körötte fű, gaz nő, amely szintén köti a 
talajt. Amidőn pedig a sűrűn ültetett csemeték
nek lombja 5—10 év múlva összeér, az eső
vízből ez a lombsátor már annyit fog fel, hogy 
csak a záporok után lesz lefutó viz. A lombozat 
erősödésével a lehulló leveleket a szél sem tudja 
száraz időben sem elhordani. Eső után pedig 
a lehullt levelek a földhöz tapadnak s ez a fo
lyamat évről-évre ismétlődvén, s a legalsó levél
rétegek elkorhadván, televényes talajréteg kelet
kezik, amelyből 15—20 év alatt termőföld kép
ződik s a talaj újra termővé válik és felfogja a 
csapadéknak tetemes részét, gátolja, mérsékli 
a talajlemosást, termékeny területeknek törmelék 
és iszappal való elborítását és a hirtelen árvíz 
keletkezését. Hosszú idő ez igaz, de a fane
veléshez idő kell. Ez a beültetés hatása.

Egyéb eljárás a megkötéshez: gyepvetés, víz
mosásokban vizfogó sövények, gátak készítése, 
stb. De ezek mellékesek, mert hatásuk csak 
részleges.
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Mindez sok pénzbe kerül, de ki lehef állítani 
kát. holdanként 60 K-ból. (Delibláton csak 5 
korona kát. holdanként a költség. Erd. L. 1912. 
86. o., ami nagyon olcsó.) Ritkán kerül többe, 
csak ott, ahol valósággal küzdeni kell a talaj
nak termővé való változtatásánál.

A feltétlen erdőtalajok megfelelő talajhasz
nálat mellett nem vesztik el termőképessé
güket.

A feltétlen erdőtalaj javításra csak ritkán sző
rül, mert a faállomány fentartja a termőképes
séget. Bizonyítják ezt a régi adatok, hogy pl. 
Besztercebányán az 1800-as évek elején kivá
gott s felújított erdők ma is kellő talajjal bírnak. 
Bükköseinkben 200 éves fák, vagy korosabbak is 
találhatók s a talaj ma is jó. Ezt a termőké
pességet főleg a fákról lehulló s a talajon tele- 
vényréteggé változó levéltakaró tartja fenn.

A levéltakarót tehát óvni kell a feltétlen erdő
talajon. Az óvás az elhordástól való eltiltás, vagy 
az elhordásnak mérsékléséből, továbbá a kivá- 
gatás után való gyors’ felújításból, vagy pedig 
helyesebben még a kivágatás alatt természetes 
úton keletkező (maghullásból) sürü, fiatalos kép
zésével, ennek a káros behatásoktól való vé- 
delmezéséből áll. Ily károk lehetnek: vízmosá
sok keletkezése, mit maga a sűrű fiatalos vé
delmez, s a legeltetésnek addig való eltiltása, 
amig a legelő állat a fában kárt tehet, később 
a legeltetésnek oly mérvre való korlátozása, 
amely mellett a talajfellazítás taposás útján (kü
lönösen esős időben) ki van zárva. Főleg a fel
hajtó utakra kell nagy gondot fordítani.

A rendszeres erdőgazdaság gyakorlatiasan 
folytatva, kellő haszonnal jár oly területeken 
is, amelyek egyéb művelési ágra már nem 
alkalmasak, kivéve a fák tenyészhatárán fe
lül levő havasi legelőket, vagy a terméketlen 
területeket.

A rendszeres erdőgazdaságban a fahasznála- 
tók az említett talajvédelmi szabályok keretén 
belül úgy vannak szabályozva, hogy évenként, 
vagy évcsoportonként bizonyos közel egyenlő 
nagyságú területeken és egymástól nagyban el 
nem térő értékű fatömegek kerüljenek kivága- 
tásra.

Ez az elv elméletileg minden erdőben arányos 

nagyságú, területű vágásterekkel való szabályo
zással érhefő el. Ellenben a gyakorlat a helyes 
elvet elméleti pontossággal nem foganatosíthatja:

1. az elméleti pontosságot a gyakorlatban 
előforduló esélyek miatt még egyetlenegy eset
ben sem lehetett elérni;

2. és éppen az elméleti pontosság bénítja 
meg sokszor a gyakorlatot;

3. az elmélet sokszor hasznot nem hajtó ren
delkezéseket, avagy áldozattal járó intézkedése
ket követel, már pedig az erdőtől hasznot várunk ;

4. mikből következik, hogy oly gyakorlati 
munkásságnál, mint az erdőkezelés, nem szabad 
az elmélet, avagy a rovatok miatt békóba zárni 
az erdőhasznosítást, hanem a fő keretek meg
jelölésével, ezeken belül szabad kezet kell en
gedni.

Ily fő gyakorlati keretek:
a) a fahasználat tartamos legyen, de nem 

évenkénti, hanem p. o. 1—50 holdig 10—20 
évi; 50—100 kát. holdnyi erdőkben 10—10 évi; 
100—2000 holdig 5—5 évi és 2000 holdon 
felül 2—2, vagy évi vágástér megállapítása mel
lett s ezen nyerhető fatömeg mennyiségéig 
(gyérítéssel összekötött, magterméseket felhasz
náló s vetődés céljából foganatosított vágások
nál az u. n. természetes felújítási mód alkal
mazása esetén ez 2—10 évi vágástérre is ki
terjedhet), melynek keretein belül a birtokos 
szabadon gazdálkodhassék ;

b) ámi kivágatott, 5—6 év alatt biztosan be 
legyen telepítve.

c) az a) alatti alól lehet kivétel, amidőn ke
vés vagy sok a vágásra érett faállomány (van 
t. i. két szélsőség), de b) minden esetben ér
vényesítendő.

A többi részletszabályt ezeknek megtartása 
mellett a helyi viszonyokhoz alkalmazva kell 
megoldani.

Megokolásként következőket hozom fel:
ad a) Felesleges oly szabályt erőltetni, ame

lyet úgy sem lehet megtartani. Mert nem 
lehet az elméletet megtartani, amely p. o. 
pontos területtel van papíron kidolgozva, mivel 
a gyakorlat azt mutatja, hogy a vágáshatár
vonalba beleeső fák miatt pontosság soha
sem érhető el.
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Még inkább áll ez a fatömegre, amelynél a 
döntésnél előálló törési apadék a -feldolgozási 
és rakásolási módnál mutatkozó eltérés előre 
sohasem vehető részig való szabatossággal 
számításba.

E tekintetben örvendetes változás már ész
lelhető, és igaz is, hogy mire való a papíron 
tizedekkel dolgozni 100 hold mellett, mikor ez 
a gyakorlatban úgy is meg nem tartható sza
batosság. (A mérnöki szabatosság 1000 holdnál 
P/2—2 hold.) Kár a papíron való munka is.

Sokat kell még a magyar erdészetnek en
gedni a német elméleti alapon berendezett 30 
év előtti túlaggodalmas s mellőzhető rendszabá
lyokból ; de engednie kell, mert maguk a né
metek is elhagyták a sok papir-adatot. El kell 
továbbá hagynia az aprólékos részletekbe menő 
eszményi, és így soha el sem érhető és hang
zatos jelszavakkal védett irányzatát, melyet ily
forrna kijelentésekkel tehet s tett rokonszenvessé 
laikusok előtt: p. 0. „eljárásunk lehet ugyan 
népszerűtlen, de a jövő érdeke szempontjából 
a mai haszonlesés ellen az erdészetnek fel kell 
emelnie intő szavát.“ Az igazat megvallva, az 
ilyeneknek fele önkénytelenül csakis az erdé
szetnek emelésére s nem a változott viszonyok
hoz való alkalmazkodása által a közjóiét elő
mozdítására volt kedvező.

Nehéz ma még ezen irányzat ellen küzdeni, 
mert egyénileg hálátlan s martirsággal vetekedő 
vállalkozás. De éppen olyan nehéz, 29 évi gya
korlati tapasztalatok után s ezeknek tudatában, 
tovább nézni azt a sok elmaradt hasznot, amit 
p. 0. a vén bükkösökben való túltakarékosko- 
dást hirdető tan okoz.

Itt az ideje, hogy az ily tételeknek mai ér
vénytelenségét kimutassuk s e helyett azt a 
tételt valósítsuk meg, hogy a magyar erdészet 
csakis úgy lehet hasznos és ennek folytán vi
rágzó, ha az ország érdekében az erdészet a 
nem feltétlen erdőtalajokról lemond és e helyett 
cserébe a feltétlen erdőtalajok felett való na
gyobb hatáskört éppen az ország érdekében 
magának biztosítja. Ezt tartom én ügyünk ha
zafias és hazánkat szolgáló megoldásának.

Legujabbi rendelkezések már megnyugtattak 
a felől, hogy nem állok magamban, hanem il

letékes helyen részben már életbeléptetik ez 
elveket, természetesen lépésről-lépésre.

Minden társadalmi rend csak bizonyos ideig 
érvényesülhet. Az 1860-as évek óta kifejlődött 
társadalmi rend kétféle főleg: európai (konzer
vatív) és amerikai (ultra). Nálunk az amerikait 
képviseli a szociálizmus. Amerikában az.euró
pait az imperálizmus.

Mindkét rend túlzásokba ment. Az egyiknek 
ellentétei nálunk, a másiké Amerikában jelent
keznek.

Mindkettő erejét feszíti, mit küzdelem kísér 
és aminek következménye egyik rendnek vere
sége lesz. A küzdelemben azonban sokan el
vesznek. Nagy rendbontás, temérdek anyagi 
veszteség, erős rázkódtatás’ jellemzi majd a küz
delem határfáin belül eső küzdéstért.

Amelyik társadalmi rend a másiknak rom
lására alapítja boldogulását: ez amidőn a má
sikat már romlásba juttatta: éppen akkor nem 
állhat fenn tovább, mert saját alapját önmaga 
rontotta meg s maga ásta önmaga sírját.

És mindezen alakulásoknak a végeredménye 
új társadalmi rend lesz, amely talán lassan is 
kifejlődhetett volna küzdés nélkül, vagy leg
alább is nagy küzdés nélkül. De a világ folyá
sát nem lehet — legfeljebb csak kis időre meg
akadályozni s meg fog történni, hogy amelyik 
rend a másik által munka útján szerzett vagyont 
a maga céljaira le tudja kötni: ez utóbbinak 
erejét kimeríti s az ennek munkaképességéből 
még megmaradt szikrák már nem alkotnak, 
hanem ellenkezőleg, rombolnak.

Ily esélyek között már önmagától jelentkezik 
a Vágy, megtudni, hogy van-e olyan mentő, 
amely Hazánkat továbbra is fentartani képes?

Én e mentőt Hazánkra nézve földünknek 
nagy termőerejében látom és ha a magyart a 
termőföld tartotta fenn annyi csapás között: ez 
fogja jövőben is megoltalmazni minden vesze
delem közepette.

A kiváló egyéni munkásság, a nemes munka 
termelő ereje psodákat teremt. De amidőn ere
jét bármi elzsibbasztja, kenyér sem igen marad 
az élethez, nemhogy a munkához maradna. Ily 
esetben óriási nagy veszteségek fordulnak elő 
és úgyszólván pillanat alatt való romlás áll be.
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Kinek van ekkor kenyere? Csak a földtulaj
donosnak.

Ezért tartom én szükségesnek a ma feltár
ható s a jó termőföldben levő erdőnek megnyi
tását s a felhasználás kifejlesztését, hogy a ma
gyart a nagy küzdelem, a társadalmi ingadozások 
közt, a magyar anyaföldnek helyes s kellő mérvű 
felhasználása oly helyzetbe juttassa, amely a 
sok hányatás közt is, országunknak fennállását 
hosszú időre újra biztosítsa. Ezt remélem én 
földünknek helyes használatától, mely mint alap 
a többi erőknek is támpontot fog adni és egy 
másik • évezredre, talán jobbra és szebbre nyújt 
legalább is kilátást. És magyar erdészet is csak 
addig létezhetik, mig Magyarország fennáll!

Ezekért álltam én a helyes talajhasználat élvét 
vallók táborába és ezért igyekszem ezt az elvet 
irodalmilag is terjeszteni. És mivel ezen elvnél 
az alap természetes és így helyes is, az elv
nek terjesztése pedig tisztességes: a kellő si
kernek előbb-utóbb be kell következni.

Törekedjünk tehát a cél felé, mert ezt kí
vánja Hazánk és magunk érdeke.

Aki az ellenkezőt véli, s adataimat, állításai
mat,' egyéni célzásokat mellőzve, tisztán tárgyi
lagosan eljárva meg- tudja dönteni: itt ennek 
megtételére alkalma nyílik, s ha meggyőz arról, 
hogy helytelent állítok, — igazságát elfogom 
ismerni.

(Folyt, köv.)

A magyar alföldi erdők.
Irta Kuzma Gyula.

Janovich Gyula ny. m. kir. ministeri tanácsos úr 
mint az erdők barátja s mint laikusnak az alföldi erdők 
fentartása érdekében ugyanily cím alatt e lapok előző 
számában közölt cikke újabb bizonyítéka annak, hogy 
az alföld befásítása szakkörökön kívül is visszhangra 
talált.

Minthogy e cikkben épen a magyar erdészeket okolja, 
hogy az erdőállomány csökken, s minthogy a ministeri 
tanácsos úr többször hivatkozik reám is, és felvilágosítást, 
választ kér, úgy kötelességemül tudom, az abban foglalt, 
laikustól eredő, tehát közel fekvő okoknál fogva ferde 
nézeteket a valóság színvonalára helyezni csupán azért, 
nehogy e cikk válasz nélkül maradván, az abban 
foglaltak, bár hallgatólag is, sanktionáltassanak.

A ministeri tanácsos úr, mint bácsmegyei kincstári 
birtokok volt jogi képviselője, tényleg betekintést nyert a 
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kincstári erdőügyi administrációba és mint az erdők ba
rátja, fájlalja Bácskának hovatovább gyérülő s kisebbedé 
erdőszigeteinek sorvadását, és ebbeli méltó elkeseredésé
ben bennünket, bácskai kincstári erdészeket megtámad, 
mert a ránk bízott kincstári birtok kezelésénél jövedelem 
fokozására törekedve; a búzának való talajokat mezőgaz- 
ságilag hasznosítjuk és apasztjuk itt Bácskában az Al
föld erdejét.

Ez ügyet különben, mert az az erdészet iránt melegen 
érző laikustól ered, nem vesszük oly tragikusan, mint 
ahogy adva van, mindazonáltal nemcsak szaktársainkkal 
szemben, de főleg a közvélemény tájékozása céljából 
egészen apodiktice kijelentem, hogy a bácskai kincs
tári erdőgazdaság a legkonservativabb, sőt ez iránt 
túlzásba is viszi, mert az évi fahozamait sem értékesít
vén, évről-évre szaporítja a fakészlet feleslegeit. Ha még 
megemlítem, hogy az üzemtervszerüleg felújítandó terü
letek beerdősítésében sincsen hátrányban, úgy Bácská
ban kincstári erdők j>usztúlásáról szó sem lehet.

A cikkíró úr szemei előtt lebegnek üzemen kívül he
lyezett, ármentes, túlnyomólág kiváló jó talajon álló ke
mény erdők, melyekből szintén kevesebbet használunk, 
mint amennyit anyagi érdekünk megkövetel és amely 
erdőket illetőleg a felújítás kérdése megoldva nincs. Ezek 
egyelőre mezőgazdasági megművelés útján adnak hol
danként átlagosan 90 korona körül ingadozó igen szép 
évi jövedelmet.

A cikkírónak kiinduló pontja különben a szlavóniai 
tölgyekről irt értekezésemben kifejezett ama meggyőző
désem, hogy a szlavóniai szávamenti síkság jövő
ben is tölgy erdő gazdasággal, a Duna mentén ár
mentesített erdőterület ellenben mezőgazdasági meg
műveléssel hozza meg a legnagyobb jövedelmet, és 
kérdi: „vájjon megállana-e ez a vélemény akkor is, ha a 
szlavóniai árterület épp oly tetemes beruházások árán, 
mint ez nálunk a Dunánál történik, ármentesíttetnék, 
vájjon a szlavóniai tölgy jelenlegi kedvező talaja nem-e 
megváltoznék?"

Hát bizony megváltoznék.
A nagy költséggel ármentesítendő szlavóniai sfksági 

erdőtalaj ármentesítés után a jelenleginél gyengébb 
minőségű erdőt produkálna, mezőgazdaságilag fel
használva pedig épp oly gyenge szántóföldet adna, 
mint amilyen a szlavóniai szávamenti síksági erdő
ket környező falvak határaiban fellelhető, s amely a 
bácskainak legfeljebb egy harmadával ér fel.

Hogy ez így van, a cikkíró úr megnyugtatása végett 
kell'hogy bővebben ismertessem, egyrészt a szávamenti, 
misrészt a vele szomszédos bácskai dunamenti termő
talajok jellegzetesebb tulajdonságait és az azt borító nö
vényzet fejlődését.

Szlavóniában Sziszektől Mitrovícáig vastag vizáthat- 
lan sterilis agyagtalajon csekély a humusréteg.

Ezen az áradásnak kitett talajon a tölgy mintegy 200 
éves koráig lehetőleg legjobban fejlődik, mert itt találja 
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meg fejlődésének optimumát, de a sekély humusréteg- 
ben és a vizet át nem bocsátó sterilis agyag-altalajban a 
szívgyökér ki nem fejlődhet s ezért ott a tölgy meg nem 
vénülhet. :

Az erdő örökös árnya, a tavaszi árvizektől jól átned
vesedett termőréteget a Száva mentén nyáron át is üdén 
tartja. Ellenben az erdőírtások helyén keletkezett szántó
föld aratás után a nap hevének lévén kitéve, azon a 
vékony humus, mert az elpárolgott nedvesség között 
ányagtalajból nem pótolható, hamar kiszárad, a nyári 
forróság pedig a tápanyagok bomlását elősegíti, s így 
természetes, hogy sokak részéről nagyon termékenynek 
vélt szlavóniai erdőtalaj táperejében lankad, mihelyt azt 
eke alá fogtuk.

Bácskában ellenben, bármennyire kutatok is, jó nö- 
vési tölgytörzset sem a fiatalja, sem vénje közt 
nem találok, ha akad itt-ott szemre való „querkus“, 
úgy az bizonyára „cerris“, mert hát itt az erdei iák közül 
a cser fejlődik legjobban és- ezért nem is nagy baj, ha 
neveljük, ápoljuk, mert meggyőződtünk, hogy nagyon jól 
fizet, sőt jobban mint a tölgy, de csak akkor, ha házi
lagosan fel nem aprítjuk, de tövön állva, egész szálban 
bocsátjuk a fát fogyasztó bácskai kisgazdák rendel
kezésére.

A bácskai dunamenti talaj mély rétegű homokos hu
mus, altalaja pedig nedvességet egalizáló fövény. Ily 
talaj ármentesítve pár évig kendert, pár évig kukoricát 
felváltás nélkül eltűr, és csak ha eléggé megtört, kalá
szosok termelésére is használható, anélkül, hogy trágyázni 
kellene. Példa erre, hogy két évtizedes eperfacsemete 
kertjeinkben alig látszik meg, hogy évről-évre egy és 
ugyanazt a fanemet termeljük anélkül, hogy csak egy
szer is trágyáztuk volna.

E mély homokos humusréteg alatti fövény le
vezeti a túlságos csapadékot, de egyúttal nagy szá
razságban vizet hordó lévén, meggátolja a felső 
talajnak oly mérvben való kiszáradását, mint ami
lyen a Száva mentén rendszerint bekövetkezik.

Sok évi tapasztalatra támaszkodva, bátran kimohdha- 
tom, hogy amennyire hátrányosnak tartom a szávamenti 
agyagtalaj vizének elvonását, annyira előnyös az a duna- 
menti fűzfákkal borított rétek és mocsarak lecsapolásá- 
nál, mert a leszívattyúzott felvíz lehetővé teszi a talajnak 
idejére való megművelését, a föld árja pedig a leg
forróbb nyárban is megadja a mezőgazdasági növények 
gyökér kifejlődéséhez az annyira szükséges talajnedves
séget. A lecsapolás tehát Szlavóniának szávamenti erdő
síkjain bármely növény fejlődésére ártalmas, Bácskában 
a Duna mentén ellenben áldás. Ha még megemlítem, hogy 
a szávamenti talaj hideg, a dunamenti ellenben meleg 
jellegű, úgy nem szükséges bővebben magyaráznom, 
hogy a szávamenti talaj inkább erdőművelésre, a duna- 
menti bácskai ellenben mezőgazdaságilag való megmű
velésre alkalmas. Támogatja ezt a tapasztalat és a gya
korlat is.

Bácskában tehát nem erdőt, de a nagy költséggel 
ármentesített talajokon kendert, kukoricát, komlót 
fog termelni a földnek értelmes birtokosa, mint oly 
terményeket, melyeket legjobban fizetnek, mert ezek 
itt vannak fejlődésük optimumában, mely körülménye
ket immár felismerve, oktalanság volna azokat ignorálni 
ott, ahol a legnagyobb talajjövedelem elérésére töre
kedünk.

Köztudomású dolog különben, hogy mindenhol azt ter
meljük, a mi jobban fejlődik, Tokajban: bort, Szegeden : 
paprikát, Bánátban: búzát, Szabadkán, Delibláton: 
ákácot, Bácskában: kendert, kukoricát, komlót, Szla
vóniában : tölgyet: mert ezek az itt említett termények 
a felsorolt helyeken találják meg fejlődésük .opti
mumát.

Ne bolygassuk ezt a rendet, ne bíztassuk horvát test
véreinket mieinknél költségesebb ármentesítésre, amint 
azt cikkíró úr teszi.

Ellenben ármentesítsük a posványokat itt Bácskában, 
mert hasznát látjuk. Mig,a Száva mentén a víznek le- 
csapolása a tölgy fejlődésének nem használ, az ármen
tesített erdőtalaj pedig rossz mezőgazdasági talajjá válik, 
addig nálunk Bácskában gyenge erdőtalajból ár
mentesítéssel a legprímább bácskai szántóföldet kapjuk, 
amint azt már fennebb is kifejtettem.

Remélem, hogy érveléseim alapján-Janovich ministeri 
tanácsos úr is megnyugvással veszi tudomásul, hogy a 
megfelelő erdőtalajnak jövedelmezőbb hasznosítása a leg
helyesebb sociálpolitika.

Minthogy pedig a lecsapolt bácskai erdőterületeket 
mezőgazdaságilag vélem előnyösebben kihasználni, mintha 
azon erdőt nevelnénk, a látszat az, mintha magam 
is apasztani akarnám az Alföld erdejét. Pedig dehogy 
is; én sajnálom legjobban, hogy a 10 év előtti irtások
nál bizony itt-ott elvetettük a sulykot, el azért, mert nem 
volt kellő idő fontolgatni, hamar kellett pénzt teremteni, 
hogy a magyar állam, mint erdőbirtokos, megvehesse 
Tátra gyöngyét, a Csorbát. Bár drága volt, jó dolognak 
tartom én ezt, csak folytassuk és váltsuk be a bácskai 
zsíros talajokat, — de csakis ezeket — jövőben is azok
kal az agyonlegeltetett dombokkal, szikes foltokkal és 
homokbuckákkal, melyek a legforgalmasabb vasúti fő
vonalak mentén Budaörstől Budapesten át Szabadkáig 
oly epédve várják a lombkoronát, vagyis fásítsuk be első 
sorban ezeket a most itt említett helyeket, melyek sivár
sága — mert megszoktuk — bennünket már nem is 
iritál, de aPáris—Konstantinápolyi express-vonatot igénybe 
vevő, nálunknál elmaradottabb és bennünket kultúrában 
megelőző keleti és nyugati államokbeliek önkéntelenül 
is fejcsóválva szemlélik ezeket a pusztaságokat, melyek 
fa, kert, bokor által való megszakítás nélkül szinte bele
futnak az Alföld falvaiba.

Tagadhatlan, hogy földcsere esetén Bácskában keve
sebb lesz az erdő, mert a kincstári kerek 33.000 hold
nyi birtokból annak mintegy negyed részét át kell en
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gedni mezőgazdaságnak, azért, hogy ennek árán leg
alább is 10-szer annyit fásithassunk, mint amennyit át
engedünk, ha nem is Bácskában, de a magyar alföld
nek erdőkben sokkal szegényebb megyéiben és ott, 
ahol azt a dekórumunk megköveteli, mert nézetem 
szerint az a helyes szociálpolitika, ha ott segítünk első 
sorban, ahol kell, ahol nagyobb a szükség.

Bácsmegyének jelenlegi 3-7%-kal szereplő erdő arány
számát ez a jelentéktelen, — de teljesen indokolt — 
erdőtérveszteségünk észrevehetőleg meg sem másítja, és 
tessék elhinni, hogy az éghajlatot sem változtatja meg, 
ellenben a búza-talajok beváltásából eredőleg hathatósan 
fogja megnövelni az Alföld befásítását és végeredményé
ben megnöveli az alföldi erdők állagát. Épp ezért 
én tehát nem kizárólag Bácskát, de a magyar Alföldet 
óhajtom bácskai kincsek feltárásával erdősíteni.

Hát hiszen persze, hogy a kincstárnak — mint erdő
birtokosnak, amint azt a cikkíró jól mondja, nemcsak a 
legnagyobb jövedelemre irányuló, de más kötelességei is 
vannak. Ezek közt első helyre a kopárok, vízmosásos 
helyek stb. területek befásítását sorolom, mely célra a 
rendelkezésre álló fedezet nincsen arányban a befásí- 
tandó területek mennyiségével. Épp ezért óhajtanám 
magam is, hogy ha a kincstárnak, mint a bácskai 
állami erdő birtokosának más kötelességei is vannak, 
úgy legyen e kötelesség első sorban az Alföld be- 
fásítása. Ezért óhajtom, hogy a bácskai erdőt nevelő 
búzatalajok megfelelő hasznosításánál, teremtessék 
meg a szükséges tőkének legalább egy részét oly 
módon, mint az p. o. Horvátországban történt, ahol a 
legnagyobb kopárság, a Karst-felerdősítés költségeit 
kizárólag a beruházási célokra kijelölt szlavóniai töl
gyesek eladásából befolyó jövedelemből fedezik, és e 
forrásból eredő tőke túlnyomó része ott erdőgazdasággal 
nem is rokon más kulturális célokra fordítható. Miért 
nem fordíthatnánk mi is egyik erdőgazdaságunk feles
legét másiknak a megteremtésére.

Mélyebbre ható közérdekű célok felé való igyekeze
temben nem fogadhatom el a t. cikkíró ama indokolását, 
hogy a kincstárnak Bácskában már azért is kötelességé 
a meglévő erdőket fentartani, hogy egalizálja a horri
bilis faárakat. Ez nézetem Szerint, legalább itt Bácskában, 
a kincstárnak, mint erdőbirtokosnak igazán utolsó köte
lessége.

Nyugodtan állíthatom, hogy a kincstár Bácskában a 
horribilis faárakat nem mérsékeli. Megteszi ezt Bácská
ban, az építkezést illetőleg, a cement és a vas, azon
kívül a jó liptói tutajfa, sőt még a komlópóznákat is 
messziről összehordott akáccal fedezik itt, mert a kincs
tárnak megfelelő akácosé nincsen. A tüzelő-anyagot ille
tőleg a pécs-mohácsi kőszén, no meg ha okos csatorna
építési és vasúti tarifapolitikát követünk, úgy a rengeteg 
tömegű, helyben majdnem értékesíthetlen szlavóniai át- 
erdőlési faanyagnak Alföldre való hozatala fogja egali
zálni, ami egyúttal a vinkovcei főerdőhivatalon is lendí

tene, ha otthon majdnem értékesíthetlen gyengébb minő
ségű és kiadható fatömege idejekorán értékesíthető volna, 
mely jövendőbeli perspectivára különben már egyszer 
rámutattam a szlavóniai erdőkről e lapokban irt érte
kezésemben.

Kell hogy kiemeljem itt még, hogy a bácskai kincstári 
erdészek mindannyiszor, ahányszor erre alkalom nyílt, 
az erdő fentartása mellett egyhangúlag nyilatkoztak, de 
ésszerüleg nem fogják tehetni akkor, amikor legújabban 
nagy költséggel ármentesitett, eddig jövedelmet alig 
is szolgáltató silány fűzesek talaja fölös víz lecsapo- 
lásával megváltozott, és amikor annak jövőben kell hogy 
más legyen a hivatása már azért is, mert az ármente
sítési költségeket fizetni kell. Kz ármentesítés költsé
geit pedig az erdő jövedelméből sem most, sem jövőben, 
ha megfelelőbb, nemesebb fanemeket nevelnénk is, alig 
leszünk képesek fedezni, miglen a szántóföldből már 
most is eddig nem is álmodott jövedelmet nyerünk. 
A megváltozott közgazdasági viszonyokba bele kell hogy 
helyezkedjünk, mert a földnek legmegfelelőbb kihaszná
lására irányuló törekvésünket feladni, a haladást meg
akasztani nem szabad.

Bár jól tudom, hogy a bácskai kincstári erdőkezelés, 
okulva a múltnak tapasztalatain és az ipari haladás vív
mányait felhasználva, jövőben jobban fog jövedelmezni; 
de tudom azt is, hogy a mezőgazdaság sem érte el fej
lődése tetőpontját, s ez is még fejlődni, haladni és a 
jelenleginél jobban fog jövedelmezni.

Az anyaföldnek megfelelő megműveléséből eredő 
nagyobb jövedelmekre pedig annál égetőbb szükségünk 
van, hogy legyen módunk az Alföld befásítását az 
eddiginél nagyobb arányokban foganatosítani, hiszen a t. 
cikkíró úr is azon panaszkodik, hogy nincsen pénz be
ruházásra. Teremtsük elő tehát onnan, ahol azt az' erdő 
megkárosítása nélkül előteremteni lehet. Tessék elhinni, 
hogy ez többet használ az Alföld annyiszor hangoztatott 
bafásítása ügyének, mint az erre hivatott egyesületek 
szép határozatai.

Hogy pedig az Alföld befásítását nem annyira prima 
talajokon álló, tehát már meglevő erdők fentartása, mint 
inkább sterilis talajoknak erdőkulturának való meghódí
tása fogja előre vinni, árra vonatkozólag hivatkozom 
Szabadka, Szeged városok erdőgazdaságainak példájára, 
ahol rövid pár évtized alatt primitív eszközökkel, olcsó, 
egyszerű, de okos administratioval anyagilag már is 
oly fényes eredmények érettek el, amilyenekre mi kincs
táriak aktákkal körülbástyázott Íróasztalaink mellől irigy
kedve tekintünk.

Befejezés előtt lehetetlen hallgatással mellőznöm, azt 
a különben köztudomású tényt, hogy nálunk Bácskában 
a szegény nép nem a fűtésre szükséges olcsó fára, 
de a megélhetéshez megkivántató élelmi cikkek ter
meléséhez nélkülözhetlen földre, földbérletre áhitoz. 
Nem a fahiány, de a földhiány viszi tengerentúlra fizikai 
erejük tetőpontján álló véreinket, hogy idegen államok
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anyagi megizmosodásához járuljanak, mire tulajdonképpen 
nekünk volna szükségünk, hogy a magyar állam tekin
télyének, nemzeti kulturális fejlődésünknek és függet
lenségünknek adjuk meg azt a biztos alapot, mely anya
giakban való megizmosodás nélkül el sem képzelhető 
és amelyet legdúsabb jövedelmi forrásunknak az anya
föld erejét okosan fel nem használva, el sem ér
hetünk.

Hazánk javát önzetlenül szolgáló erdésznek köteles
sége tehát első sorban a parlagon heverő, vagy csak 
silány legelőt szolgáltató kiterjedt síksági területeket erdő- 
kultúrának meghódítva, azt jövedelmezőbbé tenni, 
ellenben a mezőgazdasági megművelésre alkalmas be- 
erdősült területeket jobban jövedelmező szántás vetéssel 
hasznosítani, egyszóval a leghagyobb talajjövedelem 
elérésére törekedni. Ne kizárólag a partiális helyi érde
künket, de a közérdeket tartsuk szem előtt akkor, amikor 
a magyar Alföld beerdősítéséről elmélkedünk.

Az államszolgálatban lévő erdészeknek annál inkább 
kell ezen a nyomon haladniok,. mert kenyeres uruk, tá- 
gabb értelemben véve, maga a Nemzet, tehát minden 
adótfizető polgár, kinek garasával csínján és okosan 
kell bánni, amint azt a kincstári magyar erdészek köte
lességük teljes tudatában meg is teszik.

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos.

Grafikusan is megszerkeszthetjük felvételünket. Az 
Ai Aa alapvonalra merőlegesen megrajzoljuk az irányzó 
tengelyeket és a positiv képsíkokat jelző KK nyomvona
lak felrakása után (21. kép), Oi-től előjele értelmében

felhordjuk Xi és 02-től pedig p parallaxis értéket ellen
kező előjellel. A p érték felhordása által nyert Pa pontot 
A2 ponttal összekötve, mindaddig meghosszabbítjuk a 
nyert egyenest, míg az At Ot irányzótengelyt nem metszi. 
A Z metszéspontban merőlegest állítva Ox egyenesre. 

a keresett P pont ezen merőleges és az ÄfTI egyenes 
metszés pontjában lesz.

A grafikus szerkesztésnek másik két módját ismer
teti b. Szabó Endre „A stereofotogrammetria gyakorlata 
és annak segítő eszközei“ című munkájában, melyek a 
parallaxis elmélet elvén alapszanak.

4. Fotogrammétriai rendszálmérés.

Hogy a fentebb vázolt eljárások szerint meghatároz
hassuk tereppontjaink térbeli helyét, szükséges az egyes 
pontokra vonatkozó Xi, X2, Yi és Y2 rendszálaknak a 
fényképről való lemérése, esetleg a p parallaxis érték 
közvetlen meghatározása.

Ezen X és Y rendszálak rendesen a függőleges és víz
szintes irányvonalakra, mint tengelyrendszerre és azok 
metszéspontjára (0), mint kezdőpontra vannak vonatkoz
tatva. (Lásd a 20. képet.) Lehet a kezdőpont R vagy 
S is, amikor csak két síknegyedünk van. Az utóbbi két 
módot inkább a stereoszkopikus rendszálmérésnél alkal
mazzuk (Hübl: Beiträge zur Stereophotogrammetrie).

A rendszálmérésnek, amint már említettem is, két 
módja van: a monokuláris és a stereoszkopikus, vagy 
binokuláris mód.

Az előbbinél a rendszálak közvetlenül (mihez az egy 
szemmel való látás is elegendő) méretnek le, míg az 
utóbbinál a rendszálmérés, illetve a parallaxis meghatá
rozása binokuláris úton, az ú. n. stereokomparátor se
gítségével történik.

a) Monokuláris rendszálmérés.

A monkuláris rendszálmérés egyszérüen abból áll, 
hogy az egymásnak megfelelő két képen felkeressük az 
identikus pontokat és ezeket köröcskékkel és azonos 
sorszámmal látva el,, lemérjük az irányvonalakra, mint 
tengelyedre, lehetőleg merőlegesen az X és Y rend
szálakat, aminél az irányzókeret centiméter-beosztása 
is segítségünkre van.

A lemérés vonalzó és körző, vagy pedig mikrométer
csavaros lépték segítségével történik. Alkalmazták régeb
ben a monokuláris komparátort is, melynek lényege egy 
a műszer léptékére erősített mikrométercsavaros leolvasó 
mikroszkóp. Miután ezen készülék pontossága a mono
kuláris pontegyeztetés pontosságát messze túlhaladta, a 
szabatos, de hosszadalmas leolvasás nem lévén kellően 
értékesíthető, csakhamar használaton kívül került.

A leolvasott rendszálak és az erre alapított számítások 
eredménye jegyzőkönyvbe foglalandó.

b) Stereoszkopikus rendszálmérés.

A monokuláris rendszálmérésnél, amint láttuk, a rend
szálak lemérése előtt szükséges az identikus pontok 
összeegyeztetése. Ha ezen pontok a terepnek jellegzetes 
pontjai, mint pld. toronycsúcs, különálló fa, markáns 
vagy izolált sziklaformáció stb., akkor a tereppont kere
sett képei 0'05 hibahatáron belül is összeegyeztet
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hetők. Másként áll a dolog a kevésbé karakterisztikus 
pontoknál, ahol a mönokuláris pontegyeztetés hibája 
0’1 — PO ”ján-re is rúghat, ami igen megfontolandó kö
rülmény.

Ezen hátrány elkerülésére szolgál a stereoszkopikus 
rendszálmérés. Hogy mily felvételek rendszálai határoz
hatók meg stereoszkopikus úton, azt már az előzőkben 
jeleztem.

A stereoszkopikus rendszájmérés a stereoszkop optikai 
elvein és az ú. n. vándorló mérőjegy elméletén alapszik. 
Tulajdonképpen az Xi és Yi rendszálakat itt is csak 
egyszerűen léptékről vesszük le, de a pontok egyezte
tése és a parallaxismérés már binokulárisán történik.

A rendszálmérésre, nevezetesen pedig a parallaxis 
mérésére, a vándorló mérőjegy szolgál.

Ha KiKi és K2K2 stereofelvételt stereoszkopba helyez
zük, amely stereoszkop egy közös síkban fekvő ékszerü 
jegyekkel, a mérőjegyekkel van ellátva, a parallaxis mé
rését minden nehézség nélkül elvégezhetjük.

Ha ezen mérőjegyeket, amelyek elmozdíthatóan van
nak a készülékben elhelyezve, olyképpen állítjuk be, 
hogy egy végtelenben fekvő pontra, pld. az Oi és O2 
képekre vágatjuk be, a mérőjegyek stereoképe a végte
lenben látszik lebegni. (22. kép.)

Ha mi a jobb mérő
jegyet a nyíl irányában 
eltoljuk, a mérőjegy fe
lénk látszik közeledni. 
Ha a mérőjegyek stereo
képe a' P pontra vág, 
akkor az m2 mp = p 
távolság adja P pont 
parallaxis értékét, ami 
az eltolásra szolgáló 
mikrométercsavar (S) 
mérődobjáról leolvas
ható.

A parallaxis mérés 
elméletének bemutatá
sára szolgál a Zeiss- 
féle stereoszkop. — A 
9 X 9 % képnagysá
gokra berendezett ké

szülék okulárlencséi 
együtt és külön-külön beállíthatók a képélességre, to- I 
vábbá a szemtávolságra is.

A stereoszkopikus lencséken kívül, második főalkatrésze | 
a képtartó keret (23. kép), melyen az xi és yi rend
szálak, továbbá a parallaxis mérésére szolgáló berende
zés vannak elhelyezve.

A stereoszkop leírását mellőzve, ami az optikából 
amúgy is ismeretes, egyenesen rátérek a mérőkeret is
mertetésére.

Ez áll a tulajdonképpeni T keretből, amelybe 
a negativ, illetve a diapositiv képek lesznek helyezve

oly módon, hogy a v v vízszintes és f f függőleges irány
vonalak a megfelelő helyzetet vegyék fel.

A mérőjegypálcák alsó vége csúcsosan van kiképezve,

a csúcsok hegye képviseli a vándorló mérőjegyeket. Az 
Mi pálca az.L léptékre merőleges irányban tolható el 
és az Yi rendszál leolvasására beosztással van ellátva. 
A leolvasás pontossága 0T A másik pálca (M2) az 
L léptékkel párhuzamosan, de attól függetlenül is el
mozdítható, amely elmozdítás értéke az N lépték és S 
mikrométercsavar segítségével 0’01 pontosságig olvas
ható le. Ezen berendezés a parallaxis leolvasására szolgál. 
Magán a főléptéken, amely az F fogó segítségével moz
gatható, beosztás van az Xi rendszál leolvasására.

(Folytatjuk.)
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Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület 
közgyűlése.

F. évi szeptember hó 8-án reggel 6 órakor Poprád- 
Felka vasúti állomáson találkozott a „Szepesvármegyei 
Erdészeti Egyesület“ számos tagja, a közgyűlésre ki
küldöttek és mintegy 12 tagból álló- díszes hölgy-koszorú. 
A társaság villamos vasúton Tátralomnicra ment, onnan 
a már hóval fedett csúcsok aljában kellemes séta után 
a késmárki „itatót" érte el, ahol a fellobogózott és fenyő- 
galyakkal díszített menházban villásreggeli elköltése után 
Nádas Béla főerdőtanácsos elnöklése alatt kezdetét vette 

.a közgyűlés, amelyen megjelentek: Apáthy Vilmos, 
Budovszky János, Barger Guidó-, Cimra József, Gruber 
Károly, Halmi László, Horning Gusztáv, Hucskó Mihály, 
Janovitzky Béla, Kummer Károly, Ludvigh Gyula, Legeza 
László, Mauksch Vilmos, Mitske Gusztáv, Riesz László, 
Ruffiny Jenő, Pethő Lajos, Sztaháts Norbert, Ziman Ede.

Elnök meleg szavakkal üdvözölvén a megjelent höl
gyeket és egyesületi tagokat, a gyűlést megnyitotta, s 
üdvözlete kapcsán bejelentette, hogy a földmivelésügyi
m. kir. minister úr képviseletében Pethő Lajos kir. erdő
felügyelő vesz részt a közgyűlésen, a Borsod-Gömör- 
Hevesmegyék Erdészeti Egyesületét Mitske Gusztáv, mig 
a Baranya-Somogy-Tplnamegyei Erdészeti és Vadászati 
Egyesületet Nádas Béla képviselik.

A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 
hitelesítése után Halmi László titkár terjesztette elő gon
dosan egybeállított jelentését az egyesület múlt évi mű
ködéséről, beszámolva első sorban azon fényes erkölcsi 
sikerről, amelyet az egyesület a f. évi január hó 5-én 
Poprádon' tartott téli gyűlésével aratott, a midőn a köz
gyűléssel kapcsolatosan Hohenlohe herceg Ő fensége 
fővédnöksége alatt Szepesvármegye területén elejtett 
szarvas- és őzagancsokból meg zergekampókból kiállítást 
és a Poprádi Közművelődési és Jótékonysági Társulattal 
egyetemben vadászestélyt rendezett. Ezen siker kétség
telen bizonyítéka annak, hogy a Szepesvármegyei Erdé
szeti Egyesület eddigi működésével e vármegye közön
ségének érdeklődését maga iránt nagy mértékben fel
keltette, hogy ezen egyesület a vármegye társadalmának 
rokonszenvét bírja és ezen tudat lelkesíti a nemes céljai
nak eléréséért folytatott munkásságában és ad nekik erőt 
a további kitartásra.

Ezek után a titkár áttért az egyesület életében elő 
fordult fontosabb mozzanatokra, melyek közül kiemeljük, 
hogy az országos és vidéki erdészeti egyesületek között 
létesítendő kapocs tárgyában a társegyesületekhez inté

zett felhívásra kedvező válaszok érkeztek be, amelyek 
alapján az elnökség, a további lépéseket megteszi.

A Szepesvármegye vadászati viszonyainak rendezése 
céljából a vadászterületek törzskönyvének felfektetését 
már megkezdették. — A Selmecbányái „Mensá Aka- 
demika“ részére 50 K segély kiutaltatott.

Az egyesületnek a nagyobb erdőbirtokosokhoz és egyes 
erdőtisztekhez intézett azon kérelme, hogy mag-, illetőleg 
csemetekészletükből a felesleget az egyesület tagjainak 
jutányos áron bocsássák rendelkezésre,' Barger Guido hgi 
erdőmester szíves közbenjárására ugyancsak sikerrel járt.

Az elmúlt évben az egyesület tagjainak száma 14 gyei 
emelkedett, úgy hogy most 16 alapító és 78 rendes 
tagja van.

Megható szavakkal emlékezett meg a titkár Janovitzky 
Zsigmond nyug, városi főerdész, egyesületi tag el- 
hunytáról.

Végül felemlítette jelentésében a f. évi április hó 2-án 
és 3-án a felvidéken általán és így Szepesvármegye 
területén is dühöngött szélvihart, amely erdőgazdaságun
kat katasztrófaszerüen sújtotta.

A titkári beszámoló tudomásul vétele után Borsod- 
Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének a vadászati 
törvény revisiójának sürgetésére vonatkozó indítványa 
került tárgyalás alá, amelyre nézve a közgyűlés úgy 
határozott, hogy e kérdésben bevárja az Országos Vadá
szati Védegylet állásfoglalását.

A pénztáros jelentésének jóváhagyólag történt tudo
másul vétele után Mauks Vilmos ismertette Késmárk 
város erdőgazdasági viszonyait. Az érdekes ismertetést 
legközelebb egész terjedelmében közöljük.

A jövő közgyűlés helyéül Gölnicbánya jelöltetett ki, s 
miután még az indítványok során Ziman Edének a 
havasi gyopár védelme érdekében előterjesztett javaslatait 
a közgyűlés elfogadta, az elnök szíves szavak kíséretében 
berekesztette az ülést.

Sajnos, a tervbe vett tanulmányi kirándulást a kedve
zőtlen időjárás miatt ‘megtartani nem lehetett, de azért 
a társaság kedves hangulatban a poprádi cigány zenéje 
mellett késő estig együtt maradt a Tátra egyik fensége
sen szép helyén.
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A valódi búvárok.
A halászság által jól ismert búvármadarak közül e 

nem fajai impozáns nagyságuk által tűnnek ki. Alakjuk 
megnyúlt, torkuk ugyancsak széles és öblös, miért iá 
nagyobb halakat is képesek elnyelni. Rövid fejők igen 
sajátságosán : egérszőrszerü tollazattal fedett, miről könnyű 
megismerni s egyben megkülönböztetni fajaikat a többi 
búvárféléktől (a vöcskök és búvárkacsáktól). Nyakuk 
inkább vastagságuk, mint hosszaságuk által föltűnő; 
egyébiránt szintén a hosszúnyaku madarak közé tartoz
nak. Lábuk egészen úszóhártyás. Tollazatuk testük alsó 
felén fehér, fölül szürkés-fekete szinü. Nyári tollazatban 
fehér pontokkal vannak díszítve, avagy kis ablakszerű 
foltok vannak rajtuk, melyek testüket sűrűén borítják. 
Fajaik a legfalánkabb halevő madarak közé tartoznak, 
valóságos halzsákok', S mivel eledelüket (legalább nálunk) 
kizárólag hal képezi, húsuk emiatt roppant halszagu s 
ehetetlen. — Nálunk e nagy búvárféle tnadarak csak 
költözködéskor jelennek meg, főleg őszkor; különben 
pedig a hideg északi vidékek lakói, vagyis a sarkkör 
madaraihoz tartoznak. Leginkább a Balatonon, a Velence 
és Palics-tavon, a Fertőn és általában nagyobb halas
vizeinken mutatkoznak október, főleg november hóban. 
Mindig a sík tükrökön — tehát a legtnélyebb helyeken 
— úszkálnak, más fajokkal össze nem keveredve. Repülni 
ritkán szoktak, üldöztetés esetében se igen szánják rá 
magukat szárnyaik használatára és ha mégis teszik, csak 
nehézkesen, eleinte a vizet szántva, lucskolva, mig 
fokonként fölebb és fölebb dolgozzák fel magukat a 
magasba. Az úszásban a virtuózitásig mesterek. Úszás 
közben leginkább csak a vastag nyakuk látszik ki a 
vízből, mig a hátukból- alig valami. Usztukban kigyó- 
forma fejükkel nagyon különös benyomást tesznek,’ éppen 
mintha valami ősállat buknék föl a meglepett szemlél'ő 
előtt. A mily remek úszók,' épp oly mesterek a viZalá- 
bukásban is és valóságos vizibúvár módjára furakodnak 
a víz alatt s aránylag igen nagy távolságokra el tudnak 
úszni levegőzés nélkül. Egyébiránt oly gyorsan képesek 
haladni a viz alatt, hogy pár perc múlva lebukásuk után 
már pár száz lépésnyire ütik fel fejüket a vízből. Tekin
tettel e kiváló képességükre és arra a körülményre, hogy 
szemeiknek a viz alatt is kitűnő hasznát tudják venni 
(azaz igen jól látnak velők), elképzelhető, miként ezen 
egyéni tulajdonságok és képességek mily mérvben segítik 
elő a halászásban való ténykedésöket. És valóban, roppant 
mérvű pusztításokat képesek tenni már aránylag rövid 
idő alatt is, főleg a kisebb terjedelmű halasvizek élő 
termésében, a szó szoros értelmében torkig teleszedvén 

magukat hallal, s mivél gyors emésztésük folytán úgy
szólván folytonos éhezésre vannak kárhoztatva, ez a 
körülmény is hozzájárul a szinte szakadatlan létérdeki 
tevékenykedés hatványozásához, nem is hangsúlyozva 
itt különleg örökké élénk halászati szenvedélyökét, mely 
természetesen, szintén hozzájárul zsákmányolási ösztönük 
folytonos ébrentartásához. Halászati szempontból nagyon 
is latba esik azon körülmény, hogy életfeltételük csakis 
a haltáplálékhoz van kötve. Még szerencse, hogy soha 
és sehol nagy számmal nem fordulnak elő (legföllebb 
öt-hat darab egymás közelében) — és miután nálunk 
Való tartózkodásuk is csak rövid időtartamú, intensivebb 
halkárokat csakis a fölügyelet nélkül való halgazdaságok
ban és külső halasvizekben okozhatnak. Mindamellett a 
nagyterületű vizeken sem szabad megtűrni a búvárokat, 
mert az általuk kiszedett hal itt-tartózkodásuk ideje alatt 
tettemes mennyiségre emelkedhetik föl és kivált ha ne
mes halanyagról van szó, a károsítás meglehetősen tete
mes mérvű lehet. Tehát a búvárokat első föltünésüktől 
kezdve szakadatlanul üldözni és pusztítani ajánlatos. 
Mielőtt irtásukat illetőleg részletes utasításokkal szolgál
nék, a nálunk előforduló fajaikról kell egyet-mást fel
említenem.

Három faj fordul elő nálunk, azonban ezek közül csak 
egy fajnak van gyakoribb és számosabb előfordulása 
vizeinken, mig a többi faj a ritka s egyedszegény elő- 
fórdulásu vendégszárnyasokhoz tartozik, életmódjuk azon
ban sok tekintetben azonos, miért is a föntebb elmon
dottak nagyrészt az összes fajokra vonatkoztathatók, 
bárha az alábbi, nálunk leggyakoribb faj, életviszonyai 
szolgálnak is mintául ismertetésemhez s e faj

1. A jeges búvár (Garia arcticus), mely termetes 
kacsanagyságu madár, sőt nagyobbak is vannak. Test
hossza megüti a 68—73 cm;-nyi hosszúságot. Fő ismer
tető jegye fajrokonaival szemben a nem túlságosan erős 
csőre, melynek felső kávája kissé lefelé hajló, mig az 
alsó káva hegybe futó. Fejeteteje és tarkója egérszürke.

Mint a méretekből kitetszik, nagyságra nézve tetemes 
különbség van e faj egye'dei között, amennyiben kisebb 
és tetemesen nagyobb testüek, tehát kétféle nagyságúak 
vannak és e különbözeteknél némi tekintetben csőrbeli 
eltérés is mutatkozik, így a nagytestű egyedek erős vas
tag csőrüek és csőrüknek alsó káváján afféle kávaszöglet 
is látszik, aminő a nagy sirályok csőrén mutatkozik; 
ellenben a kisebb testű példányok aránylag vékonyabb 
és illetve rövidebb csőrüek. Ez a faja a búvárnak a leg
gyakoribb nálunk, mely 5—6 tagból álló kis társaságok
ban is feltűnik olykor a nagyobb tavakon.

Sokkal tekintélyesebb nagyságú, ámbár nálunk elég 
ritka faja a búvároknak

2. A nagy búvár (Garia glacialis). Ez majdnem 
akkora, mint a lúd, és impozáns nagyságával a telhetet
len bendője is arányban áll, amennyiben roppant étvágya 
szinte kielégíthetetlen, minek következtében életfentartási 
tevékenysége valamely gazdag halasterületben roppant 
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arányokat ölthet, ha semmi sem zavarja őt kártékony 
működésében ; — csak szerencse, mint említém, hogy 
nálunk nem sok kerül belőle, szóval ritka madár, mely
nek Grönland, Island és a legészakibb Amerika a 
hazája.'

Bár nagy formája ismertető és megkülönböztető jelül 
szolgálhat, mégis téveszthetlenség okából megemlítem 
még, hogy feltűnően vastag nyaka és igen erőteljes csőre 
van, melynek felső kávája hajlított, az alsónak alján 
pedig feltűnő szögiét látszik. Feje, tarkója és nyaka 
zománcos fekete. Hossza 79—85 cm.

3. A jajgató búvár (Garia septentrionalis). Kisebb a 
jeges búvárnál, de jóval nagyobb a dáré (nagy) vöcsök
nél (Colymbus cristatus), hossza 63'2—64 cm. Hazánk
ban előforduló búvárok közt ez a legkisebb. Nálunk 
többnyire téli tollazatban fordul elő; fölül sötét barna
szürke, hegyes fehér pöttyögetésekkel illetve pontokkal 
sűrűén beszórva. Alul fehér, a torkán halványan előtűnő 
szürkés rajzolatok vannak; csőre mint az előbbinek: 
ólomszinü (a Q. arcticusnak fekete hegyű, vagy egészen 
fekete csőre van). Ennek a fajnak a csőre aránylag nem 
erős és vagy egyenes, vagy kissé fölfelé hajló, azonban 
a felső csőrkávának hegye némileg mindig az alsó káva 
fölé hajlik. A csőrkávák sima oldaluak, barázda nélkül 
valók s éleik behajlanak.

Irtásmódjllk. Tulajdonképpen inkább csak a jeges 
búvár púsztításáról lehet szó, amennyiben, mint tudjuk, 
a másik két faj ritka vendég nálunk.

Ha nagy területű mély vizeken tartózkodó búvárpél
dányok elpusztítását céloznók, azt természetesen csak 
könnyű halászcsolnak segélyével hajthatjuk végre, föltéve 
ha erős karú kitartó evezősünk van hozzá, aki nem lan
kad el a viz alatt messze távolba tovaszökő búvárok 
szakadatlan üldözésébe, mert ugyancsak evezni kell utá
nuk, hogy lőtávolságra beérhetők legyenek, ellenben el
szöknek a puska elől. És az ily csolnakvadászatok amily 
hasznosak eredmény esetében a halászat érdekéből, épp 
oly ideg-izgatóan mulattatok is, ha van érzékünk a 
sportszerű mozzanatok iránt. És annál inkább érdek
feszítők az ily búvárhajszák, mert éppenséggel nem bi
zonyos az, hogy siker koronázza-e fáradalmainkat, amen
nyiben nagy gyakorlatot igényel a búvárok csolnakvadá- 
szata, nem is szólva itt bővebben a rendkívüli szívós
ságról, mit a búvár-hájkurászások igényelnek, mert ezek 
a madarak igen ügyesek az emberi csélvetések kikerülé
sében és ravaszságukkal igen gyakran fölibe emelkednek 
azoknak.

Mikor a csolnak közeledik az úszkáló búvár felé, az 
már az első pilanattól kezdve szemmel látható bizalmat
lansággal kíséri a gyanús manipulációt és ugyancsak 
figyel, villong mindenfelé, nyakát magasra tartva s kigyó- 
fejét idegesen forgatva jobbra-balra, tekintgélő ijedt ember 
módjára — s eközben mérgesen kapkod a viz felé. Majd 
pedig ha már túlságosan megsokallotta a csolnak közele
dését és veszélyt sejt, egyet rúgva magán, orral előre 

belevágódik a vízbe és hangos kiáltással*  abban a pil
lanatban a mélységbe merül, hogy aztán pár száz lépés
sel odább megint a viz felszínére jöjjön. És éppen ez a 
körülmény az, mely a csolnakos erejét és szívósságát, 
de emellett ügyes számító képességét is próbára teszi, 
mert tudni kell a csolnak előtt alámerült madárnál, hogy 
hol és körülbelül mily távolságra fog az ismét a felszínre 
kerülni — és tudni kell ezt megelőzőleg a járművet arra 
a helyre kormányozni, ahol a madár fölbukkanása 
körülbelül történni fog — s végre tudni kell a puskásnak 
a haltolvaj szárnyast, amely legföllebb csak pillanatokra 
szokta a fejét felütni, egy biztos fej- vagy nyaklövéssel 
terítékre hozni.

Ha közelebbről lőhetünk búvárra, azt mindig apró sö
réttel tegyük: ellenben távolabbról — vadász-mondás 
szerint: „a puskavégire kell ültetni." —Sohase kísérel
jük meg az egyes búvárokat vagy akár csoportokat, nádas 
felé, illetőleg partnak szorítani, hogy talán ott az előre 
elállított vadászcimbora kezére járjunk, mert a búvárt ily 
módon becsapni sohasem lehet. Ha ugyanis észreveszi 
szándékunkat, lebukik s valahol távol a csolnak mögött 
ütődik ki ismét a vizfölületre. — Röpülésre ritkán bír
ható, akárhogy megszorúl is ; legszálékonyabb még meg
érkezése első napjaiban, midőn az idegenek tájékozat
lanságuk miatt ideges bizalmatlanságot tanúsítván minden 
felötlő jelenség vagy mozzanat iránt, élénkebb menekü
lési ösztönt árulnak el és sokszor szárnyon keresnek 
menekülést.

Lehet a búvárokat eresztő cérnahálóval is fogni, csak
hogy szükséges nagyobb vizterületet hálóval elfogni éj
szakára, ha sikert akarunk elérni. Természetesen oly 
helyekre kell a hálókat kivetni, ahol előzetes kitapasztalás 
szerint a búvárok előszeretettel szoktak tartózkodni.

A hálóban megfogódott búvár roppant izgatott s rend
kívül dühös magaviseletét tanúsít. A hálót erősen rán
gatja, bukdácsol és kétségbeesetten menekülni igyekszik 
veszedelmes helyzetéből, miközben roppant vergődéseket 
és rángatódzásokat visz véghez hálóstól együtt és szinte 
megszorúlt ebként vonít tehetetlen (jühében, részint pedig 
félelmében. Ilyenkor aztán éppen nem tanácsos vigyá- 
zatlanúl közelíteni hozzá, vagy kézzel megfogni, mert 
rendkívül dühösen vág a kéz után és nagyon megcsúfol
hatja az embert. Hanem a mily mozgékony a vízben s 
abban minden helyzetnek a virtouz uralója, épp oly gyá
moltalanéi tehetetlen a száraz talajon, éppen mint a 
vöcsök. Csakhogy mig ez gyáva ijedséggel megadja magát 
sorsának, vagy rettenetes félelmek között menekülni tö
rekszik, addig a búvár menekülési kísérletek helyett 
vakmerő indulattal bántóján igyekszik bosszút állani s 
bár a szárazon testét felemelni képtelen s csak hason 
fekve csúszkálhat vagy békamódra ugrálhat előbbre, mégis 
neki támad az embernek. Utána szökdécsel furcsa béka- 

* Szózata messziről emberi panasz-szavakhoz, vagy jajgatáshoz 
hasonlít.
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ugrándozások közt és a lábába vág tőrhegyes csőrével,
— szóval dühös fúriaként viseli magát és ezáltal nem 
annyira nevetésre, mint inkább bosszúállásra ingerel.

Ha kisebb vízben vagy keskeny folyó-ágban veszünk 
észre úszkáló búvárt —- hogy közelébe férkőzhessünk: 
azt a pillanatot kell felhasználnunk, amidőn a madár 
lebukik; ekkor gyors futással a viz felé tartva közeledünk,
— de abban a pillanatban, amidőn a madár kiüti fejét 
ismét: szobormerev helyzetet kell elfoglalnunk és mind
addig e mozdulatlanságban rögzülve maradunk, amig 
csak a madár ismét le nem bukik és így tovább, amig 
végre kellő lőtávolságra érkezünk madarunkhoz.

A lövött vagy elevenen elfogott búvárpéldányokat az 
iskolai múzeumok szívesen megveszik, miért is némi 
kárpótlásúl elkövetetett bűneikért: a halászterületek tu
lajdonosai joggal értékesíthetik. Természetesen a ritkább 
fajokért több pénzt lehet kapni, miért is a pontos deter
minációra súlyt kell fektetni.

Vadászat és prémkereskedelem.
Irta Gyulai Károly.

I.
A hasznos háziállat-állomány leölését idp nem számítva, 

különböző úton-módon és eszközökkel igyekszik az em
beriség a szabadon élő, s így vadászható állat-állományt 
hatalmába ejteni, egyrészt a végből, hogy a testedző és 
élvezetet nyújtó vadászat részese lehessen, másrészt pedig 
oly célból, hogy az így elejtett állatok húsát, bőrét, ge
reznáit és egyéb értékes részeit, egyszóval azoknak min
den alkalmas nyers anyagát a maga javára fordíthassa 
és hasznosíthassa. A vadászattal való eme foglalkozás 
idővel oda fog vezetni, hogy a vadon élő és értékesnek 
ösmert vadállománynak az a része, amely külön vad
tenyésztés tárgyát nem képezi, előbb-ulóbb véglegesen 
kipusztul geológiai korunk vadfaunájából, amint úgy
szólván vadászat nélkül pusztult ki lassanként temérdek 
madárfaj is, az emlősök köréből pedig több ragadozó, 
pároscsülkü és rágcsáló állat. A lőfegyvereken kívül ős
időktől fogva temérdek, többé-kevésbé igen elmés eszköz, 
tőrvető-készülék, csapda, háló és egyéb szerkezet áll az 
emberiség rendelkezésére, melyek segítségével vadász
hassa és irthassa mindazon állatot, melynek elejtésével 
részint kedvtelését elégíti ki, részint pedig hasznot és 
jövedelmet biztosít magának.

Ugyancsak a vadértékesítés és vadpusztítás körébe 
vonható a különböző szárnyasvad tojásainak elszedése, 
gyűjtögetése, értékesítése is oly célból, hogy jövedelmet 
hajtson az egyeseknek. Ilyen pl. a bíbic és más egyéb 
szárnyasfélék tojásának gyűjtögetése és árupiacra vitele.

Kulturállapotaink egykori kezdőfokán még az volt a 
célzat, hogy a lassanként és fokozatosan kibontakozó 
kultivátó munkálkodás meggyökeresedését az ember lét
feltételeit is veszélyeztető vadak irtásával biztosítsák. A 
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kipusztuló vadfélének húsa, amennyiben élvezhető hús- 
nemüről volt szó, mint könnyen megszerezhető tápszer
anyag, az elszaporodó emberiség előtt mindenkor kere
sett élelmi cikk volt kezdettől fogva, s az is maradt mind 
e mai napig. Későbben a kereskedelem és az ipar fejlő
désével a forgalmi állapotok, a közlekedés tökéletesedé
sével, az igényeiben szakadatlanul gyarapodó emberiség, 
az állatok húsán kívül, azoknak hasznosítható egyéb 
nyersanyagát is hasznára igyekezett fordítani, minél fogva 
növekedő búzgalommal igyekezett azokat minél nagyobb 
tömegben hatalmába keríteni. Ennek eredménye volt 
aztán, hogy Amerika egykor milliókra menő bölény és 
vadbivaly állománya, húsáért és bőréért, továbbá az 
északi mérsékelt égövek nagyobb rágcsálói sorából az 
oly értékes hód. szárnyasaink közül pedig a remek tol
lazatú kócsag a teljes kipusztulás széléig jútott.

A kulturális állapotok előhaladtával, egyebek során a 
vadászat is kénytelen a modern haladás útjait figyelembe 
venni, ami nem csupán a vadászat gyakorlatának és a 
vadtenyésztésnek tételes törvények korlátái közé szabott 
állapotában nyilatkozik meg, hanem kifejezésre jut egy
ben az által is, hogy a folyto'n tökéletesebb lőfegyverek
kel és eszközökkel dolgozó vadászember, gazdasági szem
pontoknál fogva ma már azt is mérlegeli, hogy minő 
úton-módon értékesíthesse legalkalmasabban, legcélsze
rűbben, leghasznothajtóbban az elejtett vadállat húsát, 
bőrét és gereznáját.

A kulturvilág erdész- és vadász-személyzete ma már 
a gyakorlat által legtökéletesebbnek bevált és elismert 
szabályok szerint töri fel, zsigereli ki és fosztja meg 
bőrétől, gereznájától a vadat mindenkor, oly módon, hogy 
a hús, a bőr és a prém külön-külön a maga rendje- 
módja szerint minél kifogástalanabb állapotban és külse
jének minél több értéket biztosító alakjában kerüljön a 
fogyasztó és egyéb értékesítő kereskedelmi piacokra. 
Tekintettel vannak erre ma már a vasútak és egyéb 
szállító vállalatok is, amennyiben hűtőkocsik, hűtőhajók, 
hűtőraktárak létesítésével járulnak ahhoz, hogy a vad
piac árucikkei romlatlan állapotban, tehát értékcsökkenés 
nélkül jussanak rendeltetésük helyére.

Minél értékesebb valamely vadnak a bőre és a gerez
nája, annál gondosabban kénytelen azt a kezelő vadász
ember a piac számára előkészíteni. E tekintetben az 
agancsos vadnál, nevezetesen a szarvasnál, dámvadnál, 
jávornál, őznél stb. a felbontás korántsem igényel, a 
csekélyebb értékű gerezna mellett, oly nagy figyelmet, 
elővigyázatot és szakértelmet, mint az olyan vad fel
bontása, amelynél nem a húsértékesítés, hanem kizáró
lag a gerezna és a prém értékesítése céljából történik 
az elejtés, esetleg a tőrbeejtés. Amíg tehát az agancsos 
vad felbontásánál a hastáj végig felhasítható, csupán a 
kizsigerelés megejthetése céljából, addig a prétnjüknél 
fogva értékes, legtöbbnyire ragadozó vadaknál a fősúlyt 
arra helyezik, hogy a gereznát minél csekélyebb bőr
bevágások alkalmazásával, teljesen sértetlen állapotban 
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készítsék elő és adhassák piacra. E végből egyetlen 
keresztmetszet a hátsó lábak karmaitól kezdve, a belső 
lábfelület mentén, elégendő ahhoz, hogy a belső haszna
vehetetlen részekről az értékes prémbőr megfelelően le
fejthető legyen. E tekintetben kivált az orosz prémvadá
szok rendkívülien ügyesek és gyakorlottak, amennyiben 
egy, az állat alsó állkapcsa részén- ejtett egyetlen be
metszéssel, csupán. az állat szájnyílása felhasználásával 
igyekeznek a prémbőrt teljesen ép állapotban lefejteni.

A prémek előkészítésével hivatásszerűen foglalkozó 
prémvadászok csak úgy, mint honi erdész- és vadász
személyzetünk is megcselekszi azt, igyekszik a hibátla
nul lenyúzott gereznát megfelelően kifeszíteni, megszárí
tani, s lehető legkedvezőbb áron értékesíteni. A nyersbőr
féle addig is, amig teljesen ki nem szárad, a romlás 
veszedelmének, legkivált élősdiek befészkelődésének, ele
gendő tért nyit, ami ellen a nyersbőrt kikészítő prém
vadászok legtöbbnyire besózással védekeznek. A besózott 
nyersbőr huzamosabb ideig ellentáll így a romlásnak, 
addig is, amig a szűcsmesterek szakavatott kezelése és 
megfelelő kidolgozása alá kerülhet. A már szűcsiparilag 
kidolgozott prémezet különleges szakszerű kezelést igényel, 
aminek ismertetésé már nem vág a vadászát körébe, s 
így csak mellesleg jegyezzük meg, hogy ma már a leg
értékesebb szűcsipari árukat’ nem az eddigi szokásos 
raktárakon, haneín hűtőházakban tartják, amelyeknek 
modern berendezése, lehetővé teszi azt, hogy úgy a le
vegő nedvességi foka, mint annak alacsony hőfoka tet
szés szerint szabályoztassék. Ehhez mérten aztán a 
hűtőházakban tartott árunemüek, romlandóságuk fokához 
képest részesülnek megfelelő áruházi kezelésben.

Azok a mesés magasságú árak, amelyeket a legkivá
lóbb prémpiacokon, nevezetesen Londonban és Fárisban 
a becsesebb prémezeteknél fizetnek, tanúi annak, hogy a 
nevesebb piacokra kerülő gereznafélék ugyancsak sok 
kézen és többszörös árértékelésen mennek át addig is, 
amig a kanadai hódprémvadász, a szibériai cobolyprém
vadász, avagy a sarkvidéki ezüstrókavadász kezéből a 
gerezna London, Lipcse, Newyork stb. neves prém
piacaira kerül. Indiánok, eszkimók, lappok, aljaskai stb. 
északi tájak egyéb népei által lakott vidékék vadászai, 
akárhányszor csupán lőfegyverek, lőszerek vagy egyéb a 
vadászember előtt ott fent északon, a legbecsesebb prémü 
állatok igazi otthonában, megfizethétlen, alapjában pedig 
nálunk csekély értékű tárgyakért adnak el «cserében, s 
csak ritkább esetekben némi készpénzért hód, coboly, 
skunksz és egyéb értékes olyan prémárut, amelyért a 
világvárosok prémpiacai nehéz ezreket fizetnek.

A prémek értékelésénél, árubecslésénél igen jelentős 
szerepe jut az égaljnak. Minél északibb fekvésű tájak 
állatainak prémezgtérŐl van szó, annál értékesebb az, 
miután a zord észak telének borzalmai ellen természet
szerűleg védekezni kénytelen az állat, sűrű, tömött szőr
méjével kétségtelenül megfelelőbb árut szolgáltat, mint 
az enyhébb tájak állatainak, avagy éppen a tropikus 

tájak faunájának, síma, rövid, sőt ritkás szőrméjü állat
példányai. Maguk a sarkvidéki s általában az északibb 
fekvésű tájak állatai, a melegebb évszakok idején, rit
kuló, hulló, fakóbb szinü prémükkel korántsem szolgál
tatnak a prémkereskedelem számára oly igen becses és ke
resett árut, mint tél szakában hordott tömött, sűrű, hosszú 
és egyben szép intenzívebb színárnyalatú prémjükkel.

London és Lipcse városoknak, mint a prémkereske
delem' két főhelyének mintegy előkészítő piaca Nisninov- 
gorod városa Oroszországban. A Volga-vidéknek e leg
jelentősebb kereskedelmi városába kerülnek elsőbben is 
azok a becses prémáruk, amelyek európai Oroszország, 
ázsiai Oroszország, Kelet- és Középázsia tartományainak 
északibb fekvésű tájairól kerülnek Nisninovgorod prém- 
piapának közvetítésével Európa és Amerika nevezetesebb 
prémpiacaira.

A nisninovgorodi prémpiac fővására nyár derekán veszi 
kezdetét s eltart ősz beálltáig. Kedvező „prém“'-eszten- 
dŐben néha 15 ezer darab cobolyprém kerül északról a 
novgorodi piacra. Miután egy-egy szép darab cobolyprém 
értéke ezrekre rúg, fogalmat alkothatunk a nisninovgorodi 
prémvásár forgalmi értékeinek nagyságáról.

A legkeresettebb és jóáru prémek egyike- ma a szi
bériai eveté, amelyből évente átlag 1 millió darab kerül 
Nisninovgorod prémpiacára, ahonnan aztán a moszkvai 
és szentpétervári prémkereskedelem útján jut Londonba 
vagy Lipcsébe, onnan végül mihozzánk és egyéb neve
sebb városok szűcsárudáiba.

Kéletszibériának jelentős prémpiaca, Kiachta is említést 
érdemel; csakhogy az itteni prémvásár ideje nem nyár 
szakára, hanem februárius havára esik.

A sarki és északi tájak prémszolgáltató vidékei sorából 
figyelmet érdemel a két Skandináv állam, nevezetesen 
Svédország és Norvégia s az óriás kiterjedésű Grönland. 
Az itt elejtett állatok prémje nem Nisninovgorod, hanem 
a közelebb eső dán főváros, Kopenhága piacára kerül, 
ahol május és november havára esik a legforgalmasabb 
prémvásár.

Közvetlen prémbehozatal tekintetében jelentős forgal
mat képvisel a tengeri kereskedelem. E tekintetben 
Európában első helyen állanak az angol és a német 
hajóstársulatok, amelyek főként Liverpool s a német 
hanzavárosok: Hamburg, Bréma és Lübeck kikötőiben 
rakódnak le áruikkal. Az így piacra kerülő prémáruk 
egyrészét a már említett északi tájak szolgáltatják, de 
tetemes áru kerül hajók útján Európába a trópikus tá
jakról is, ahonnan oroszlán, tigris, párduc s egyéb a dél
vidéken otthonos állatok prémje kerül piacainkra.

. Az angol és a német hajóstársulatokon kívül prém
árukat az Osztrák Lloyd s a magyar tengerhajózási 
vállalatok is szállítanak Európába, de legkivált honi piacaik 
számára, csakhogy ezeknek árúforgalma meg sem kö
zelíti az angol,' a német vagy éppen az északamerikái 
Egyesült 1 Államok prémáru kereskedelmi és szállítás 
hajóforgalmát. (Folyt, köv.)
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Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!
Múlt hó folyamán Dániában és Németországban jártam 

tanulmányúton, ez. okon csak ma jutottam ahhoz, hogy 
b. lapjának f évi aug. hó 15-én megjelent 16. számát 
átnézhessem. Itt, Zólomy v. főerdőmérnök úrnak a mélyen 
tisztelt Szerkesztő úrhoz intézett levelében, „Selmec
bányán Műegyetem?“ című cikkemről téves állításokat 
találtam.

Legyen szabad követett eljárásomat utólagosan a 
következőkkel kiegészítenem :

Inkriminált cikkemnek bevezető részéhez, (ahol a szer
vezés és az elhelyezés kérdésének a köztudatban el
fogadott, ferde felfogásáról és a strassburgi egyetem 
bajairól szólottám), — továbbá azokhoz a fejezetekhez, 
(melyekben Pozsony, Szeged, Kassa és Debrecen elő
nyeit és hátrányait állítottam egymással szembe), az 
adatokat Berzeviczy Albertnek „A harmadik egyetem 
kérdéséről“ tartott beszédéből vettem át. A v. közoktatás
ügyi ministernek ezen beszéde a Felsőbb Oktátásügyi 
Egyesületnek az 1911. évi május hó 15-én megtartott 
együttes ülésében hangzott el. (A Felsőbb Oktatásügyi 
Egyesület az 1911. évi május hó 15—19-iki enquéte- 
jének naplóját, ebben Berzeviczy említett beszédét is, a 
Franklin-Társulat kiadásában" bocsátotta közre még az 
1911.'évben)

Azt, hogy „Selmecbánya hatósága és polgárságának 
zöme minden munkára és áldozatra kész e város fejlesz
tése és jövőjének biztosítása érdekében', mely a főiskola 
ittmaradásával elválaszthatatlanul össze van kötve“ — 
sem Berzeviczy, sem csekély személyem kétségbe nem 
vonta. E fölött tehát méltán napirendre térhetünk. Nem 
is erről van szó, hanem arról, hogy legújabban a máso
dik műegyetem ide hozatalát is emlegették „e város 
polgárai“, azt merésznek találtam; különösen attól a 
pillanattól fogva, amikor ezen jelszó propagálása a 
„Selmecbányái Hiradó“-n kívül a magyar erdészeti 
szaklapokban is helyet vindikált magának. Ezért, és mivel 
jó magam is azt akarom, hogy első sorban főiskolánk 
virágozzék fel, ne pedig egy új selmeci műegyetem, 
nem voltam rest: a gúny fegyverével ostorozni Zolómy 
v. főerdőmérnök úr „tényeit“.

Különben is cikkemmel nem óhajtottam „válaszadásra“ 
vadászni; az esetleges válaszadásban legkevésbé remél
tem Zólomy v. főerdőmérnök úr közreműködését láthatni, 
mert a főerdőmérnök úr bizonyította be azt, hogy Selmec
bánya város erdőgazdasága a házilagos kezelésre nem 
alkalmas és mint ilyen tehát az erdészeti főiskola aulá
jának méltó környezetévé nem válhatik.

Jelen soraim szíves leközlésére vagyok bátor a mélyen 
tisztelt Szerkesztő úrat felkérni és maradok megkülön
böztetett tisztelettel

Selmecbánya, 1912 szept. hó 3.
régi hive:

Alter Ego.

ÖNFÉLÉ

* Kinevezés. Nagy Imre Selmecbányái főiskölát vég
zett hallgató a gróf Hadik-Barkócy-féle hitb. erdőhivatal
hoz, Varahnóra erdőmérnökgyakornokká neveztetett ki.

* Áthelyezés. A m. kir. földmivelésügyi minister 
Berec János m. kir. segéderdőmérnököt áthelyezte Csík
szeredáról Eperjesre erdőgondnoknak.

* Gyászhir. Vettük a következő gyászjelentést: Az 
ungvári m. kir. állami erdőhivatal tisztikara mély 
fájdalomtól megtört szívvel tudatja szeretett főnökének, 
Comides György m. kir. főerdőtanácsos, Ung vármegye 
törvényhatósági bizotts. tagjának, f. évi szeptember hó 
10-én, érdemekben gazdag munkás életének 66-ik, hiva
talos működésének 44-ik évében történt gyászos elhunytát. 
A kedves halott hült teteme f hó 11-én d. u. V2 3 
órakor a gyászháznál fog elbúcsuztatni s 12-én d. u. 3 
órakor Késmárkon a családi sírboltban örök nyugalomra 
helyeztetni. Ungvár, 1912. évi szeptember 10. Áldás és 
béke lengjen porai felett!

„Az Állami Tisztviselők Zsebnaptára 1913. évre“, 
mely Gsikvári Jákó, az Állami Tisztv. Orsz. Egyesülete 
hivatalos lapja szerkesztőjének szerkesztésében fog meg
jelenni, ezúttal is valóságos kincsesháza lesz az állami 
tisztviselőknek. Ára 3 korona, mely összeg a szerkesztő 
nevére, Mátyásföldre (Pestmegye) küldendő és pedig leg
később f. évi október hó 1-ig. Ájánljuk az állami tiszt
viselők figyelmébe.

122/1912. kj. sz.

Faeladási hirdetmény.
Nagykapus község 1912. évi szeptember 

hó 20-án d. e. 10 órakor a községházánál 
tartandó írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladja erdejének 
1911. évi rendes favágásából 50 drb tölgy törzset.

Az 20 drb tölgytörzs szakértői becslés szerint 
mintegy 83 m3 műfát és mintegy 242 m3 tűzi
fát tartalmaz, melynek összes becsértéke 1600 K.

A becsértéken aluli ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. A bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a, 
vagyis 160 K. A szóbeli árverés kezdete előtt 
benyújtható szabályszerű bánatpénzzel ellátott 
írásbeli zárt ajánlatoknak a felajánlott összeget 
szám és szószerint tartalmaznia kell, valamint 
azt is, hogy ajánlattevő az árverési feltételeket 
ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek 
tartja.

Az árverési feltételek Nagykapus község jegy
zői irodájában megtekinthetők.

Nagykapus (u. p. Berethalom), 1912. évi 
szeptember hó 5-én.

A községi elöljáróság.
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1026/^912. szám.

Pályázati hirdetmény
Hont vármegye közig, erdészeti bizottságának 

578/912. sz. határozatában nyert megbzíás foly
tán, az üresedésben lévő bakabányai és az újon
nan szervezett vámosmikolai, vagyis kettő járási 
erdőőri állásra, egyenként 900 korona összillet- 
ménnyel ezennel pályázat nyíttatik.

Pályázhatnak mindazok, akik 24-ik évüket 
betöltötték, de 35 évesnél nem idősebbek, fed- 
hetlen életűek, megfelelő szakképzettséggel bír
nak, teljesen egészségesek s miután a bakabá
nyai járási erdőőri állásnál a hivatalos nyelven 
kívül a tót nyelv ismerete is kívánatos, meg
felelő nyelvismerettel is rendelkeznek.1

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy sza
bályszerűen kiállított és sajátkezüleg irt kérvé
nyeiket, melyekhez keresztlevél, erkölcsi bizonyít
vány, erdőőri szakvizsgái bizonyítvány, hatósági 
orvosi bizonyítvány és szolgálati bizonyítvány is 
csatolandó, ezen állami erdőhivatalnál legkésőbb 
folyó évi szeptember hó 25-ig nyújtsák be.

A kinevezendő járási erdőőrök 3—3 tagsági 
könyvecskével az Orsz. Munkás- és Cseléd
segélypénztárba fognak beirattatni s az állás már 
október hó elején elfoglalandó.

Balassagyarmaton, 1912. szeptember hó 2-án.
M. kir. állami erdőhivatal.

4409/1912. szám.

Pályázat.
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság kerületében 

megüresedett öt főerdőőri (1. osztályú altiszti), 
továbbá egy,—kinevezés esetén hat erdőőri (11. 
oszt, altiszti), valamint kinevezés esetén négy I. 
osztályú és négy II. osztályú erdőlegényi. állásra 
pályázat nyíttatik.

Az 1. oszt, altiszti állással 800 korona évi 
fizetés 200 korona személyi pótlék, a II. oszt, 
altiszti állással 600 korona évi fizetés és 100 
korona személyi pótlék, — mind a két osztályú
val természetbeni lakás, vagy annak hiányában 
törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített 
illetmények ; az erdőlegényi állással 700 korona, 
illetve 600 K évi szegődményi-díj, természet
beni lakás, vagy annak hiányában törvényszerű 
lakbér és egyéb rendszeresített mellékilletmé
nyek (fa, ruhaátalány stb.) vannak összekötve.

Az ezen állásokra pályázók az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt szakképzettsé
güket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kívánó összes pályázók ezenfelül még 
ép és erős testalkatukat, különösen jól látó, be

szélő és hallóképességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos 
által kiállított bizonyítvánnyal, életkorukat anya
könyvi kivonattal, illetékességüket községi bizo
nyítványnyal, eddigi alkalmaztatásukat, nyelv
ismereteiket és katonai kötelezettségüket meg
felelő bizonyítványokkal igazolni tartoznak.

Az ily módon felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvények a lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz 
folyó évi október hó végéig és pedig az 
állami szolgálatban levők részéről felettes ható
ságuk, magánosok részéről pedig az illetékes 
közigazgatási hatóság útján nyújtandók be.

Lugos, 1912. évi szeptember hó 5-én.
M. kir. erdőigazgatóság.

6283—1912. ász.
Faárverési hirdetmény.

A néh. Ritoók Sándor volt nagygejőci lakos 
hagyatékához tartozó, s Ignéc község (Bereg 
megye) határában fekvő mintegy 40 m. hold 
erdőterületen található 1244'1 m3 tölgy műfa, 
66 9 m3 kőris-, szíl-műfa és248ró ürm. vegyes 
tűzifa Ungvárt, a vármegyei árvaszék 19. sz. 
hivatalos helyiségében 1912. évi október hó 
8-án d. e. 10 órakor Írásbeli zárt ajánlatQkkal 
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.

A becsérték, mint kikiáltási ár 53040 K, azaz 
ötvenháromezernegyven korona.

A szerződési időtartam 1916. évi április hó 
végén jár le.

Az árverés vezetésével dr. Tahy Endre tb. 
főszolgabíró, előadó bízatott meg.

Az árverés érvényességéhez a gyámhatóság 
jóváhagyása szükséges.

Bánatpénz 5300 K. Utóajánlatok nem fogad
tatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek • 
Ungváron, Ung vármegye árvaszékénél meg
tekinthetők, illetve kívánatra másolatban meg
küldetnek.

Ungvárt, Ung vármegye árvaszékének 1912. 
aug. 31-én tartott tanácsüléséből.

Horváth Dezső, 
árvaszéki elnök.

Sándor Imre székesfehérvári termelő-cég 
kéri azon erdőhivatalokat, hol 

makk- és vadgesztenye-termés 
mutatkozik, szíveskedjenek cí
meiket közölni, hogy a megvétel 
végett érintkezésbe léphessen.

Fenti cég a felesleges erdei csemetéket is megveszi.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára ... ... ... 1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-körűt 2-ik szám.

Olvasóinkhoz!
/? jelen számhoz csatolva találják t. előfizetőink 

az előfizetések lejártát a f. é. október hó 1-ig 
számított hátralékok kitüntetésével.

Tekintve a hátralékok tetemes összegét, kérjük 
t. előfizetőinket, hogy azt lehetőleg még október 
hó folyamán beküldeni szíveskedjenek, nehogy a 
lap kiállításában és szétküldésében zavarok merül
jenek fel.

Egyesületünk választmányának, majd közgyűlé
sének határozata értelmében a be nem folyó hátra
lékok postai megbízás útján fognak behajtatni, 
minélfogva minden külön értesítés mellőzésével, 
ezúton kérjük a megbízások sürgős beváltását.

a Kiadóhivatal.

Magyarország mai helyzete és a 
magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos.

(Folytatás.)

A magyar erdészeti köz igazgatás.
Könnyebb bírálni, mint tenni, — továbbá: 

mindenben van hiba, általánosán ismert mon
dások. Ezekből pedig következik, hogy úgy a 
tettben, mint a bírálatban van hiba.

Bírálni s javasolni: ez a könnyebbről a nehe
zebbre való áttérést jelenti, s ezen kettős eljárás 
két hibát foglal magában.

E két hiba vagy lerontja egymást, s akkor 
elvi ellentétnek, avagy botlásnak lehet nevezni, 
— vagy pedig tetézi egymást, amit egyoldalú

ságnak is hívnak. És mindkettőből kidomborodik 
a hiba.

Ezek a bírálatok azonban mindnyájan bele 
eshetnek a hibáknak hálójába, aminek folytán 
arra az álláspontra juthatunk, hogy nem tudjuk 
megtalálni az igazságot, avagy talán azt kér
dezzük: hol és mi benne az igazság.

És ezt sok alkalomkor részben joggal kér
dezhetjük, mert az igazság az egyetlen, amire 
sohasem mondta még általánosan minden ember, 
hogy ez az igazság, vagy amaz. Mert mindenki 
saját szempontjából ítél meg mindent, s más 
meg más igazságot szolgáltattak a különböző 
törvényhozók és a gyakorlat. így nálunk 60 s 
egynéhány évvel ezelőtt bebörtönözték a fizetni 
nem tudó adóst, — ez volt a gyakorlati igazság. 
Ma már ez nem áll fenn. A jobbágyság fenn
állásakor a nemes embert nem volt szabad meg. 
botoztatni; ma senkit sem szabad. És ma is 
sok oly eset fordul elő, amelyben nehezen iga
zodnak el maguk a jogászok is, és nem is iga
zodnának el, ha a törvény szerint illetékes bíró
ság szava nem volna érvényes. P. o. aki a 
villanyerőt saját céljaira fizetés nélkül jogtalanul 
felhasználja: lopást követett-e el vagy sem? 
avagy csak jogtalan haszonra tett szert?

Ezek az egyéni felfogástól függvén: el lehet 
mondani, hogy van viszonylagos igazság is. P. 
o. igazsága volt a Pharaótól szabadságot kérő 
rabszolgáknak, de Madách szerint igazsága volt 
Pharaónak is, amidőn kihúzott karddal ment a 
felszabadított nép után.

Erdészetileg helyesnek tartották az u. n. leg
szigorúbb tartamos üzemet; de ennek fogana
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tosítása lehetetlennek és céltalannak mutatkoz
ván, ma más nézetben vagyunk.

Ily viszonyban vagyok ma a mai erdészeti 
közigazgatásunkkal, mert a mai viszonyok eltér
nek az ezelőtti 30 évi viszonyoktól s az akkor 
helyesnek s igazságnak vallott elvek helyett a 
maiakhoz illő, s a közel jövőhöz is simuló igaz
ságokat óhajtom kimutatni, melyek eltérnek a 
maiaktól.

Ezen törekvésem közepette, biztosan lesznek 
szaktársaim, kik fájlalják a maiakat, s nem fog
nak velem egy véleményen lenni; azonban lesz
nek, kik az én nézetemet vallják ma is, csak
hogy még nem nyilvánítják.

Hogy kinek-kinek mi a nézete, előre nem 
tudhatom, kutatásuk sem célom, mert csupán 
a magamét kívánom előadni. És e törekvésem
ben alapnak nem a viszonylagos igazságot ve
szem fel, hanem a természeti igazságokat. Ha 
nem ültetünk fákat, sohasem lesz erdőnk ; avagy 
ha a beültetett fákat lelegeltetni engedjük fiatal 
korukban, — nem lesz vágható erdőnk stb. és 
ezekhez a természeti igazságokhoz alkalmaz
kodva, igyekszem a mai viszonyokból folyó 
viszonylagos igazságokat kikeresni.

Úgy hiszem, mindannyian elismerjük, hogy 
az erdőgazdaságnak alapcélja az erdőknek hasz
nosítása. A foganatosítás már azonban más meg 
más elv szerint történhetik. Ezért a foganato
sításnál tekintetbe kell venni a meglevő tényeket.

Ily tény, hogy erdészeti közigazgatásunk ma 
válság, — mondjuk — változás alatt áll. Másod
szor: az 1879—1898. évi törvények legalább 
részben meg lesznek változtatva, mert ezeknek 
az új viszonyokhoz való átöntési kérdése be
fejezett elhatározás s eldöntött tény. Hogy aztán 
az átöntés mily alakban történik, — azt még 
senki sem tudhatja. Azt azonban mindenki óhajtja, 
hogy az átöntés sikeres legyen. Az is bizonyos, 
hogy sok tapasztalati, adat használható fel. És itt 
a kérdés megoldásának a kulcsa: miként lesz 
a két oldal, t. i. az elméleti és gyakorlati, össze
egyeztetve.

Tekintetbe kell tehát venni, hogy mindennek 
legalább is két oldala van, s ez alól csakis a 
végtelenség a kivétel, mert ennek csak az az 
egy tulajdonsága van, hogy vége nincsen, s e 

tekintetben egymagában áll; mert ha p. o. két 
végtelen volna, akkor mindeniknek végének, 
vagyis egymással szemben határának is kellene 
lenni, s így egyik sem volna végtelen.

A két- vagy többoldalúságot is többféleként 
lehet felfogni, s e felfogások közül többnek lehet 
viszonylagos igazsága. Amint azonban az egy 
igazság csak egyfelé vezethet, viszont a több 
igazság kuszáltságot rejthet magában.

Mindezekhez képest egyik külön irányt sem 
választom, hanem kiindulásnak fenti két tényt 
-veszem fel, s ezekből igyekszem kiválasztani a 
megfelelőt.

Azt lehet felvetni, hogy olyan lesz tehát az 
irányom, mint Eötvös Károlynak a „Károlyi 
Gábor gr. feljegyzései“ című művében az a 
kérdés, hogy ki irta? mert bár ezt a bevezetés
ben oldalakon át tárgyalja és még sem mondja 
meg, hogy ki irta és átolvasva a munkát,‘csak 
az az egy leend előttünk bizonyos, hogy va
laki irta.

Ilyen lesz, mondhatni, az irányzatom is: nem 
lehet tudni, hogy milyen és melyik, de vala
milyen és valamelyik mindenesetre leend. Azon
ban azt hiszem elég, amit fentebb már meg
mondtam, hogy a jövőhöz kívánok alkalmaz
kodni, melynek küszöbére lépni szándékozunk.

Ezen korszaknak kezdetén állva, nem szabad 
arról megfeledkeznünk, hogy nincs ugrás a ter
mészetben, és az erdészetnél is vannak átme
neti dolgok, tárgyi ismétlődések, melyek az 
alapoknak különböző alkalmazásaként jelent
keznek.

Az alapok viszont főleg kétfélék: ú. m. 1. ter
mészeti tárgyuak (természeti igazságok) és 2. 
az ezekhez idomítandó és következtetések útján 
nyert emberi intézkedések (viszonylagos igaz
ságok).

A természetiek ismét két csoportra oszthatók, 
mert az erdő talajból és faállományból áll, s ezek
nek összeegyeztetése az emberi intézkedések
nek első feladata.

Ezeket a feladatokat pedig az ember csak 
úgy oldhatja meg, helyesen, ha az éghajlatot 
s a talajt alkalmassága, s használhatósága tekin
tetében mérlegeli És ezzel eljutottunk ismét a 
feltétlen és nem feltétlen erdőtalajhoz. Ez ismét
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lődő jelenség, mely az első ténnyel összhang
zásban van.

Majd következik a mostani és jövőben tenyész
tendő fanemeknek összehasonlítása, megállapí
tása, továbbá a hasznosítás módozatainak kom
binálása, t. i. a részletek.

És a tényékhez képest az alapcél eléréséhez 
az eszközöket kell kikutatnunk, s megszerez
nünk. Négy eszközt veszek fel.

Első eszköznek tekintem az erdők törzs
könyvét. Ez megszerkesztetett ezelőtt 30 évvel, 
s a törzskönyv mint viszonylagos igazság kezel
tetett és ezért túlbecsültetett, mert javítása nagy 
nehézségek, sőt csak helytelenségének bizonyí
tása mellett történhetett, s nem volt elég a más 
helyesnek bizonyítása. Ez a túlbecsülés okozta, 
hogy a századrész holdaknak miként való ki
kerekítése is rendelkezés tárgya volt, holott a 
mérnöki szabatosság már 4 holdnál sem terjed
het ki egy századrészre. Helyes a szabatosság, 
— de csak addig a határig, ameddig értelme 
van, mert különben csupán papiradattá válik.

Jövőben elég leend 500 kát. holdig a tize
deknek, ezen felül 10000 holdig az egész hol
daknak kitüntetése stb., sőt az egész ország 
erdeire nézve az ezer holdak sem számítanak, 
mert a mérnöki szabatosság 13000000 kát. hold
nál már 26000 holdat úgy sem tud pontosan 
kitüntetni.

Ennek megokolásaként még felhozom, hogy 
Magyarország erdőgazdasági politikájának irányí
tásánál tökéletesen mindegy, ha p. o. 12974000 
vagy 13000000 kát. holddal van az erdőállo
mány kitüntetve.

A törzskönyveknek összeállítása különben 
gyors munka volt, kicsiből nagyra való követ
keztetéssel.

A kicsiből nagyra való következtetés ugyan' 
előfordul az erdészetnél, amidőn átlag-törzsből 
egy egész holdnak fatömegét állapítjuk meg, 
de ez csak nagyon egyenlő faállomány mellett 
vezet jó eredményre. És nem volt helyes ily 
következtetés az erdőtalajok megítélésénél, mert 
itt nem az egyneműség keresése, hanem éppen 
a különnemüeknek elkülönítése volt a főfeladat, 
t. i. feltétlen és nem feltétlen erdőtalajoknak szét
választása.

Ez az eljárás meg is bosszulta magát, mert 
1883-ban ki volt tüntetve 1710000 k. h. nem 
feltétlen erdőtalaj és 1910-ben 1690000 k. h., 
holott én magam is közvetítettem mintegy 10000 
k. h. erdőnek cseréjét s kiirtását és így a rajtam 
kívül ily cserékkel foglalkozó mintegy 100 erdő
tisztre csak 10000 esnék. Ez lehetetlenség, 
annyival inkább, mert sok magán-erdőbirtok is 
kiírtatott.

Ha ilyen a törzskönyvünk, a nagyból követ
keztessünk a kicsire és kerületenként újra kel
lene összeírni az erdőket.

A célnak eléréséhez második eszköz: 
a gazdasági kezelésterv. Az ezeknek ké
szítésére vonatkozó utasítások túlsók részletes
séget kívánnak, amelyek a gazdaság irányításá
nak helyes megítéléséhez feleslegesek. Fő a 
termőhelyi viszonyoknak és a termesztendő fa
nemnek helyes ismerete és megállapítása, nem 
pedig a túlrészletesség. Különbséget kell tenni 
az erdőbirtokok közt, mert a kis erdőnél a fát 
fogyasztó vállalatok előfordulása, a közlekedési 
viszonyok, van-e benne kút és forrás, stb. mind 
feleslegesek. Nem így a nagy birtoknál, hol a 
tervezésnél a használatok nagyobb mérvéhez 
kötött érdek gondosságot s részletekre való ki
terjeszkedést kíván..

Gondoljunk a célra: mit is kíván az országos 
érdek s mily mértékben köteles az állam a maga 
felügyeleti jogát az erdőgazdasági terveknél ér
vényesíteni ? Ilyenek :

1. a feltétlen erdőtalaj termőképességének fen
tartása ;

2. kötött birtokoknál az erdőben levő tőke 
megőrzése ;

3. kopár területnek erdősítéssel termővé tétele 
s ily állapotban való kezelésével a vizár, tör- 
melék-lehordásból stb. eredő károsítások meg- 
gátlása.

Ezeket a főelveket sarkalatosán s következe
tességgel kell érvényesíteni s ezekhez kell ido- 
mitni a többit, az erdőnek fontosságához mérten. 
Mert nem ugyanazon részletes intézkedéseket 
kívánja a kisbirtok, mint a nagy, és nem ugyan
azokat a feltétlen s nem feltétlen erdőtalaj.

Fő a cél; az ennek elérésére szükséges mó
dozatokat lehető egyszerűen kell tárgyalni és a 
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szakszerűség ne a sok táblázatból, hanem a 
gyakorlati helyes megítélésből álljon.

Egyszerűsítendő volna p. o. az eljárás a ki
dolgozásnál az 500 k. holdnál kisebb erdőknél 
s következőleg volna a terv összeállítandó.

I. Az erdőbirtok rövid ismertetése. 1. birtok
viszonyok; 2. termőhelyi viszonyok leírása; 3. 
a jelen erdőállapotnak a felvett erdőrészleten
ként való leírása. II. A jövő tervezés.

Ezek az adatok következőleg vétetnének fel.
Fő a nem könnyen változó adatok felvétele,

u. m. völgy, gerinc, termőhely külömbség ; tisz
tások tájékozás kedvéért, ha kisebb kiterjedé- 
süek is, felvétetnének, a faállománynál az egybe
függő 1—10, 11—20 évesek (hacsak feltűnő 
minőségi különbség nincs bennük, avagy termő
helyük más-más volna) egybefoglalva veendők 
fel; a fanemek szerint csak a tölgy, bükk, egyéb 
keményfák, lágy lombfák, lúcfenyő, jegenyefenyő, 
erdei és feketefenyő fanem szerinti különbségek 
veendők fel. Ellenben a legközelebbi 10 évben 
vágható faállományoknak részletes felvétele meg
kívánandó. Mellőzendő tehát: területkimutatás, 
mely a fenti 3. alattival egyesítendő, továbbá az 
erdőgazdaság céljánál a törvényes kívánalmak 
előadása, a korfokozat átnézet, tervezett szabá
lyos állapot leírása. A nyilvántartás csak 10—10 
évenként összegezve volna vezetendő s el kell 
hagyni a mostani három részre való és nem is 
szükséges szétbontást.

A térkép 300—500 holdnál a 1:25000 ka
tonai térképre készítendő rajzból is állhatna s 
ezen nyilak jelezzék a vágatási főirányt s csak 
a legközelebbi 10 évi vágástér, továbbá az erdő
részletek határai, határjelek s egyéb feltűnő ré
szek legyenek felrajzolva. A jelzett 10 évi vá
gástérbe az évszámok írandók be s nem kell 
évenkénti vágásokat kitüntetni, hanem 300 hol
das erdőkön alól elég 10, vagy 5—5 évi, 500 
holdig pedig 2—2 évi, mert úgy sem feltétele 
az erdőgazdaságnak az évenkénti vágástér. (Az 
évi vágástér csak oly vidékhez s oly nagy erdő
birtokhoz szükséges, amely erdőnek évi fatermé
sénél több fatömeg azon a vidéken évenként 
nem értékesíthető.)

Az ily tervet az erdőbirtokos is megértené, 
mert nem volna laikus előtt kevésbé érthető 

táblázat-tömkelegbe burkolva és nem fordulná
nak elő benne üzem, hozam, szakozás, állab 
stb. műszavak. Az ily terv továbbá nem állna 
többől, mint az irodai ívet véve fel alapul — 
csak a következőkből ;

első oldal a I. — 1. 2. — második és har
madik oldal: 3. — negyedik s ötödik oldal II. 
— a 6—8. oldal a 10 év alatti feljegyzésekre 
s a 10 évi leszámolásokra volna fentartva.

A nagyobb erdőkhöz természetesen nagyobb 
részletesség kell. Harmadik eszköz a cél el
érésénél a foganatosítás az állam szem
pontjából: vagyis az erdészeti közigazga
tás szervezése. Eddig itt is a kicsiből nagyra 
következtetés elve érvényesült. Megállapíttatott 
az erdőgondnoksági rendszer s ez uralkodik ma 
is. Ezen rendszernek előnye: közvetlenül a 
helyszínén van a vezető, aki mindenben azonnal 
tud intézkedni. Ez az egyéni munkásságot köz
vetlen és külön álló eredményben domborítja 
ki, ami igyekezetei ébreszt s munkára serkent. 
Hogy azonban mindezen előny érvényesülhes
sen, szükséges az önálló intézkedési hatáskör, 
ügy, de nálunk éppen az önálló hatáskör van 
elvonva, úgyannyira, hogy még egy szálfának 
kivágatására sincs joga az erdőgondnoknak. Ily 
módon az erdőgondnoksági rendszernek előnye 
egyszerűen el lett törülve, tehát az erdőgond
nokságnak ma épen semmi előnye sincsen. Az 
ily módon fentartott erdőgondnoksági rend
szerrel tehát szakítani kell, sőt egyáltalában 
át kell erről térni más rendszerre, mert a mai 
közlekedési viszonyok a közvetlenséget igen ki
bővítették s így az erdőgondnokságok teljesen 
feleslegesek s helyettük elég volna az erdőőrök 
közvetlen jelentéstétele.

De igazolja az erdőgondnokságnak felesleges 
voltát az a körülmény is, hogy sok erdőgond
nokság egy székhelyen, sőt néhány egy irodá
ban van az erdőhivatallal s mégis irásbelileg 
kell érintkezniök. Itt tehát nincs egyiknek sem 
közvetlensége az erdőbirtokkal. Az oly erdő
gondnokságoknál pedig, amelyek nincsenek egy 
székhelyen az erdőhivatallal, a közvetlenség 
úgy az erdőbirtokokkal, mint az erdőhivatallal 
szemben sincsen meg, mert úgy az erdőbirtok
tól távol lakik az erdőgondnok, mint az erdő

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



19. szám MAGYAR ERDÉSZ 353

hivataltól. Előnye tehát éppen nincsen, sőt hagy 
hátránya, hogy az erdőhivatal az ellenőrzést a 
távoli erdőgondnokságok felett nem gyakorolhatja.

Ma nálunk a központosítás elve van érvénye
sítve, ami hátráltatja az ügymenetet, mert a 
központosítás vette el az erdőgondnokság elő
nyét. Itt az alap és az életbeléptetés teljesen 
ellentétben állnak.

A központosításnak is van előnye, t. i. fel le
het hozni, hogy egységes a vezetés. De ez az 
elvi előny nem egyensúlyozza a hátrányokat, 
mert a mi szakunknál a helyismeret s gyakor
lat főtényező, nem pedig az aktaszerüség. Ve
gyük a központosítás hátrányait, melyeket az 
államtisztviselők lapjában az 1912. júliusi szám
ban „egy pénzügyigazgató“ aláirásu cikk rész
letesen fejtegetett. Ha e cikknek egyes állításait 
a mi helyzetünkre vonatkoztatjuk, biztosan nem 
mondjuk előnyösnek a központosítást, annyival 
inkább, mert nálunk ez is a kicsiből nagyra 
való következtetés alapjára helyezkedett és nem 
egyszer, az egyes sajnos esetekből az egészre 
következtetve sértésnek vehető módon illette a 
külső szolgálatban állókat.

A központosításnak nagy hátránya, hogy a 
tisztviselőből kiöli az ügybuzgalmat, sőt meg
csorbítja a kötelességtudást is. Felismerve e 
hátrányokat Teleszky őnagyméltósága, ki -az 
„Áll. tisztviselők lapja“ f. é. 22. száma szerint 
elrendelte a központosításnak megszüntetéséhez 
a kezdeményező lépéseket. A központos rend
szer különben a Bach-korszak maradványa; 
hogy minden tőle függjön, azért tett mindent 
központossá. így vették át s maradt eddig; de 
ma dolgozó magyarok is viselnek hivatalt, kik
től nem kell az ügyeket félteni. Azonban ez a 
rendszer már sok hivatalnokot elfásított.

És most semmit sem hallgatva el, nem lep
lezve vagy burkolva egy szót sem, kötelessé
gemnek tartom feltárni a következőket: Nehány 
hónapja egyik előkelő felvidéki szaktársam arra 
figyelmeztetett, hogy nem érdemes senkinek sem 
kitenni magát, mert a mai körülmények között 
a tervezett nagy befektetés úgyis nyakát szegi 
az egésznek. Megdöbbentem, hogy csakugyan 
ennyire volnánk. Annyit tudtam, hogy a nem- 
bánomság igen nagy tért nyert nálunk, de eny- 

nyire nem gondoltam; azonban egyes jelensé
geknek utólagos mérlegelése megerősítette ben
nem azt a súlyos véleményt, amit az említett 
szaktársam mondott. Beláttam, hogy igaza is 
lehet, mert a központosított hatáskör annyira 
elvette a fiatalabb erdőtiszteknek eddig nemcsak 
nem fejlesztett, sőt visszanyomott kezdeményező 
munkaképességét, hogy sokan a kötelességér
zetből kifolyó munkán felül még csak nem is 
gondolnak arra, hogy a megszokottól eltérjenek. 
És ez a gondolkozásmód érthető és meg is 
magyarázható, mert a központosítás mellett való 
szolgálat kényelmes; nem tesz többet, mint ami 
kívánva van és nincs a miért felelősségre volna 
vonható. Miért lépne ki ebből a kényelmes 
munkakörből, mikor a kezdeményezés csak el
hallgattatással avagy kellemetlenséggel végződ
hetik? Nem felelős csak a kívántakért, ezt pe
dig ha megtette, miért zúdítson magára kor- 
holást ? Úgy járhatnának, mint Jenő savoyai 
herceg, ki parancs ellenére megvervén a törö
köt Zentánál, ezért haditörvényszék elé került 
(mert talán más magának szerette volna ezt a 
babért). De rosszabbul is járhatnának, ha nem 
volna hatalmas pártfogójuk, mint Jenő hercegnek.

Ha már most minden a maiban marad, vár
ják a jobb jövőt, amely úgy is el fog jönni, 
mert ha nem tesznek semmit sem, a közpon- 
osftást ez a közöny fogja megbuktatni, de már 
ekkor úgy a köznek, mint a magyar erdészet
nek nagy kárára. Ugyanis az ily közönyt erély 
már nem törheti meg, mert felelősségre nem 
vonhatja; ha pedig az erély nem boldogul: a 
gorombáskodás még kevesebb eredményre fog 
vezetni. Így állván a viszonyok, ha eljön az 
ideje a 25 milliónyi befektetésnek, még előáll
hatna az a szégyen, hogy a befektetés nemcsak 
nem fog eredményre vezetni, hanem éppen ku
darccal fog végződni. Ekkor az ország sokat 
veszt, az államerdészet pedig úgyszólván tönkre 
megy!

Ezt óhajtom én elkerülni s ha e most Írtakat 
közrehozom a már említett figyelmeztetés dacára 
is: ennek az az oka, hogy lelkiismereti köte
lességem parancsszavának nem tudok ellentállni.

Nagy bajunk nekünk állami erdőtiszteknek, 
hogy nincs bizalom velünk szemben és ezt 
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úgyszólván mindenik külső szolgálatot teljesítő 
erdőtiszt panaszolja. Már pedig bizalom nélkül 
nem lehet összhang, hanem csak zavar, ez pe
dig jót nem hozhat. Ez a bizalomhiány okozta, 
hogy egyes sajnos esetekből az egészre vont 
következtetés a nagyközönség előtt is kétes 
színezetű gyanúnak adott táplálékot.

A bizalom hiányának kell tulajdonítni, hogy 
az útiszámláknak a köz szempontjából kisszerű, 
de a tisztviselő helyzetéből kifolyólag érzékeny 
oldalú ügye, nálunk még sem jutott oly stá
diumba, hogy a tisztviselőnek a felhasznált úti
előlegen felül mutatkozó kiadás-többlete, neki 
nehány nap alatt megtéríttessék, pedig sokaknál 
nem csekély összeg, 5—600 K. körül áll s 
erre, legalább 2 hónapig kell várni, holott előle
gezésre a tisztviselő nem kötelezhető és a hi
vatalfőnök felhatalmazható volna, hogy az úti
számlának szerinte valószínű összegéből 10—20 
°/o-nyi tizes koronáig lefele kerekített résznek 
levonása után mutatkozó többlete, az erdőtiszt 
részére az adóhivatal által a hivatalfőnök igazoló 
záradékának alapján kifizettessék és így lenne 
felterjesztve számvevői felülvizsgálás alá. A bi
zalomhiány és ennek alapján a kicsiből nagyra 
következtetés, hogy egyes esetek miatt az egész 
vonalon szigoríttattak a szabályok; elvonatott 
minden jog s a külső tisztviselők egyszerű vég
rehajtó közegekké sülyesztettek, ami elkesere
dést, lehangoltságot, nemtörődömséget szült. 
És ez nem így van másutt. Példát említek. A 
m. kir. gazdasági felügyelőségek rendszerint fel 
vannak hatalmazva több százezer korona ere
jéig tenyészállatok vásárlására. Az államerdé
szetnél ellenben a hivatalfőnök arra sincs fel
jogosítva, hogy p. o. mint a kultúrmérnöki hi
vatal főnöke, bizonyos összegig leltári bevásár
lásokat tehessen ; mindenre külön felhatalmazást 
kell kérni. És egy évben sok ily aprólékos ügy 
fogyasztja a központnak munkaidejét.

Sőt nálunk fordítottan is van, u. m. a hiva
talfőnök tartozik a távollakó, a bármikori uta
zásra a rendszer természetéből kifolyólag fel
hatalmazott erdőgondnoksági tisztviselők úti
számláin igazolni, 1. az utazás szükséges vol
tát, — ami még helyes, — 2. az utazás meg
történtét, 3. tartamát, — holott azt sem tud

hatja, hogy utazott-e az illető vagy sem, hacsak 
vele nem utazott és így a hivatalfőnök felelős 
esetleg több száz korona erejéig rendelet folytán 
azért, amiről esetleg semmit sem tud; ellenben 
1 K értékű tárgyat sem vásárolhat meg.

Nincs joga ma egy erdőtisztnek sem, hogy 
méltányos, bizonyos kisebb mérvű erdei kihasz
nálást megengedjen, mert az előforduló néhány 
visszaélésből az egészre vont következtetés ezt 
a jogot fegyelmi fenyegetés mellett elvonta.

És mi az eredménye: az erdőbirtokosok sé
relme, kára az erdőtisztek tekintélyén esett csorba 
és amint előadtam, az erdészetnek térvesztése, 
mert nem szakember bírálja el a szakügyeket.

Általánosságban mi volt az irányadó? Hogy 
az alárendelt adjon véleményt (amint említettem, 
igyekszik a felsők gondolatát eltalálni, tehát nem 
önnálló) akár önnállót, akár nem. De mire való 
is az önnálló vélemény, mikor egyetlenegy eset
ben sem foganatosíthatja, mig nincs jóváhagyva. 
Továbbá hogy az alárendelt, a már kimondottál 
szemben felelős, bár véleménye más volt és 
felterjesztéssel is élt, de ennek elvi akadálya 
volt t. i. a központosító rendszer.

A központosításnál nagy baj, hogy az intéz
kedő a maga elfoglaltságához képest irányítja 
az egészet, nem pedig ő alkalmazkodik az egész
hez. P. o. a csemetekészletnek bejelentése 
augusztus hó 1-re van kitűzve, holott ekkor 
még nem lehet jól megítélni, hogy mennyi és 
különösen mily minőségű készlet leend a fel
használás idejében. És ez azért van így, mert 
a bejelentett nagy tömegnek elosztása nehézkes, 
és e miatt a főérdek a kellő osztályozás és a 
csemetéknek kellő kioszthatása szenved.

E helyett arra kellene joggal bírni a készlet
tel bíró erdőhivatalnak, hogy magánosoknak is 
adhasson- csemetéket, s elég volna ha szeptem
ber 15-ig fogadhatna el ily kérvényeket, s ekkor 
jelentené be a még mutatkozó készlettöbbletet, 
s a később érkező kérvényeket okt. 1-én fel
terjeszthetné. (Folyt, köv.)
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Az erdészeti főiskola túlzsúfoltsága.
Nemsokára megnyílnak főiskolánk kapui s így ismét 

aktuális főiskolánk túlzsúfoltságának kérdése.
Körülbelül egy éve, hogy az „E. L.“ igen tisztelt 

szerkesztője is foglalkozott lapjában ezen kérdéssel és 
sürgősnek jelentette annak megoldását, mert nézete 
szerint „minden elvesztegetett év súlyosbítja a helyzetet!“ 
Elmúlt azóta egy év s a főiskola túlzsúfoltságának meg
szüntetése érdekében mi sem történt, sőt a helyzet 
valóban súlyosbodott. Ugyanis nézetem szerint a jövő 
iskolai évben emelkedni fog ismét a hallgatók száma, a 
jogi oktatás reformjának természetes folyományakép. A 
jogi pálya megnehezítése, illetőleg az ügyvédjelölti prak- 
tizálás idejének felemelése, igen sok maturált ifjút fog 
ezen pályától elriasztani s ezek most olyan pályát fog
nak választani, melyen előbb fejezik be tanulmányaikat 
s így előbb szerezhetik meg mindennapi kenyerüket. 
Nem egy lesz pedig köztük, ki az erdőmérnöki pályát 
fogja választani. Ezen körülmény is igazolja, hogy a 
főiskolai hallgatóság számának apasztása érdekében 
sürgős intézkedésekre van szükségünk.

A főiskola túlzsúfoltságának kérdését tárgyalva, először 
azon okokkal foglalkozom, melyeknek a főiskola túl
zsúfoltságát tulajdonítom s aztán röviden előadom véle
ményemet arra nézve, hogy miként lehetne a főiskola 
túlzsúfoltságának elejét venni, illetőleg a hallgatóság 
számának olyan határt szabni, mely az erdészet maxi
mális, szükségletének megfelel.

A főiskola túlzsúfoltságának első oka föltétlenül a 
hiúságból eredő azon körülményben keresendő, hogy 
napjainkban mindenki hivatalnokot akar nevelni fiából, 
s a tudományos pályára küldi, akár Van tehetsége, 
akár nincs. Ennek következménye a középiskolák túl- 
népessége s ennek viszont a főiskolák túlzsúfoltsága a 
természetes következménye. A középiskolát nagy szám
ban végzett s pályaválasztás előtt álló ifjak igazán 
nem tudják, mely pályára lépjenek, mert a tudományos 
pályák valamennyién nagy a túltermelés. Az ifjúság 
zöme pályát választva azt mérlegeli, hol boldogulhat 
majd a legkönnyebben a főikola végzése után s mely 
pályán biztosíthatja leginkább jövőjét. Már most, ha az 
egyes pályákat sorra vesszük, azt látjuk, hogy mind
egyiken túltermelés van .s a legtöbb pályán a. főiskolát 
végzettek, ha csak különösebb szerencséjük nincs, • éve
ken át is díjtalanul kötelesek tengődni. Sőt annak 
is örülniök kell, ha egy díjtalan álláshoz jutnak, mert 
ezáltal mintegy biztosítva van részükre a díjas állás is, 
bárha évekig kell várniok, míg azt a nyomorúságos s 
inkább segélynek, mint fizetésnek nevezhető díjazást 
elérik. Ilyen viszonyok közt természetesen nagy szám
ban fognak a pályaválasztás előtt állók olyan pályára 
lépni, melyen a főiskola végzése után nemcsak állást 
kapnak azonnal, hanem díjazást is. Ilyen pálya az 
erdőmérnöki. Mert mindaddig, ' mig az erdőmérnöki 

pályán az oklevél elnyerése a főiskola végzése után 
való két évi gyakornoksághoz van kötve, az államnak 
erkölcsi kötelessége alkalmat nyújtani a főiskolát vég
zettek mindegyikének a gyakorlati évek megszerzésére, 
vagyis állami szolgálatba kell fogadnia mindazokat, kik 
azt kérelmezik. Tehát az erdőmérnöki pályát végzet
teknek állásuk mintegy biztosítva van, s így maga a 
jelenlegi államvizsgarendszer egyik főoka a főiskola túl
zsúfoltságának.

De másfelől a pályaválasztás előtt állók jelentékeny 
százaléka nem is annyira a késő jövőben való boldogulá
sát nézi, hanem főképpen főiskolai tanulmányai alatt 
való megélhetésére kénytelen figyelemmel lenni. Ezen 
tekintetben az erdészeti főiskola általános tan- és vizsga
díjmentességével igen csábítólag hat, nemkülönben 
Selmecbányának kisváros volta, minek folytán általános 
a hit, hogy Selmecbányán - olcsó az élet. Pedig mekkora 
a tévedés I

Az egyenruha viselése is igen vonz a főiskolára. 
Nem egy kollegámtól hallottam, hogy tisztán, vagy 
legalább is részben az egyenruha kedvéért jött a fő
iskolába. Miután az egyenruha viselésének semmi ér
telme sincs s a gyakorlatban se viseli már senki, a 
főiskolai rendszabályoknak az egyenruha viselésére 
vonatkozó paragrafusa módosítandó, mint azt Bund is 
kívánja cikkében.

Erdészeti körökben széltében-hosszában azt hangoz
tatják, miszerint az állam erdeit házi kezelésbe veszi, 
minek elmaradhatatlan következménye a személyzet 
létszámemelése leend. Egyfelől ezen hir, másfelől azon 
körülmény, hogy még 3—4 év előtt is hiány volt a 
főiskolát végzettekben, nagyban hozzájárult a főiskolai 
hallgatóság számában mutatkozó hirtelen emelkedéshez.

Figyelemre méltó jelenség, hogy az erdészeti főiskola 
hallgatóinak jelentékeny százaléka erdész-szülők gyer
meke. Ezen körülmény mintegy bátorítólag hat másokra, 
úgy vélekednek, hogy ha az erdőmérnök-pálya nem 
nyújtana a rajta működőknek biztos jólétet, akkor ’az 
erdőmérnök apa nem engedné fiát ezen pályára. Hiszen 
a fiú nem fogja az apja mesterségét követni, ha az 
rossz mesterség.

Manapság már a legtöbb diák napilapot olvas s amint 
végiglapozza az újságot;, naponta olvashat a legkülön
bözőbb tisztviselők mozgalmáról. Tanárok, bírák, közigazg. 
tisztviselők, vasútasok, postások, tanítók stb. mind mozgo
lódnak, gyűléseznek fizetésjavítást kérve, egyedül az erdé
szek, no meg a gazdászok nem panaszkodnak valami sűrűn, 
nem kérik fizetésük javítását, sőt az erdészek sokalják 
azt és nagylelkűen fa- és föld-illetményükről le is mon
danak. Kérdem már most, nem-e fogja a pályaválasztás 
előtt álló ifjú azt hinni és pedig joggal, hogy az erdészeti 
pálya: a földi paradicsom?

Tudomásomra jutott, hogy az elmúlt iskolai év végén 
a főiskola rektora egy hirdetést bocsátott közre, melyben 
a nyári szünidőben való gyakornokoskodásra hívta fel a 
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főiskola hallgatóit és pedig „indexre való tekintet nélkül.“ 
A hirdetés indokolása szerint: az államnak nagyszámú 
munkaerőre van szüksége!

Ezek után csoda lesz-e, ha jövőre az első évesek 
száma megkétszeresedik ?

Ezekben véltem felsorolni mindazon okoka, melyek
nek egyenként és összesen a főiskola túlzsúfoltságát 
tulajdonítom.

Ami már most a főiskola túlzsúfoltsága ellen való 
védekezést illeti, arra nézve a legcélravezetőbbnek talál
nám, hogy ne a főiskola végzése után kívántassék 
meg a két évi gyakornokoskodás, hanem azt megelő
zőleg,' egy évre redukálva. Az államvizsga ennek meg
felelően eltörlendő, s a diplomát a főiskola végzésével 
azonnal ki kellene adni. Ez a legmegfelelőbb módja a 
főiskolai hallgatóság létszámának apasztására. Ha ugyanis 
a főiskolára való felvétel egy évi gyakornokoskodáshoz 
van kötve, akkor bizony nagyon meg fogja gondolni 
mindes egyes, aki az erdőmérnöki pályára lépni szán
dékozik, vájjon ne válasszon-e más pályát. Ami már 
most az erre vonatkozó részletkérdéseket illeti, úgy
mint : mely erdőbirtokosoknál tölthető a gyakornoki év, 
kapjanak-e díjazást a gyakornokok és így , tovább, arra 
nem terjeszkedem ki jelen soraimban s csak annyit 
kívánok megjegyezni, hogy a gyakornoki év alatt szer
zett tapasztalatokról írásbeli dolgozat volna készítendő 
s a főiskolára való felvétel ennek alapján történnék.

Ezen javaslatom támogatására fel akarok hozni még 
egy nyomós érvet. Ugyanis felsorolva az okokat, melyek
nek a főiskola túlzsúfoltságát kisebb-nagyobb mértékben 
tulajdonítom, kihagytam egyet, melynek pedig igazán 
nagyobb szerepe van a főiskolánk túltermelésében, mint 
a felsorolt okoknak együttvéve. Gondoljunk csak arra, 
mi vonzza az erdőmérnöki pályát választók jelentékeny 
százalékát ezen pályára? Semmi egyéb, mint a vadászat! 
Azt hiszik ugyanis az ifjú nimródok, hogy az erdészeti 
pályán főfoglalkozásuk a vadászat lesz, vagy legalább 
is bőven lesz részük benne, s korlátlanul áldozhatnak 
ezen szenvedélyüknek. Pedig hát mekkora tévedés ez 1 
S épp ennek aztán az lesz a következménye, hogy 
azok, kik a vadászat kedvéért választották az erdészeti 
pályát, látva azt, hogy bizony vadászásra csak igen 
elvétve van alkalmuk, elkedvtelenednek saját választott 
pályájuk iránt s már többé nem hivatásból, hanem csak 
kényszerűségből, immel-ámmal végzik teendőiket az 
erdészetnek igen nagy kárára. Midőn pedig a főiskola 
túltermelése ellen való védekezésnek módjait keressük, 
első sorban azok ellen való védekezésnek a módját 
kell megtalálnunk, kik tisztán a vadászat kedvéért 
választják az erdészeti pályát. Erre pedig a legmeg
felelőbb mód: javaslatom. Ha ugyanis a főiskolára való 
felvétel: előtt egy évi gyakornokság kívántatik, akkor 
azoknak, kik tisztán a vadászat kedvéért választják az 
erdőmérnöki pályát, alkalmuk lesz róla meggyőződni, 
hogy bizony az erdőmérnöknek sok mindenféle teendője 

van ugyan, de a vadászás az csak a legritkábban 
tartozik működése körébe, sőt igen gyakran arra egy
általában alkalma sincs. így aztán az illetőnek még 
idejében elmegy a kedve az erdőmérnöki pályától s 
nem lesz még késő más pályát választania.

Nem hagyhatom megjegyzés nélkül Bundnak a nu
merus clausus behozatalára vonatkozó javaslatát. Néze
tem szerint inkább legyen túltermelés az erdészeti 
pályán, mintsem a „numerus clausust“ behozzák, mert 
hazánkban, hol a protekció még fénykorát éli, olyan 
tág tere nyílna a protekció érvényesülésének, hogy a 
magyar erdészet határozottan igen sokat veszítene, mert 
így nem azok kerülnének az erdőmérnöki pályára, kiket 
legalább is jelentékeny százalékban hívatásérzetük vonz 
ezen pályára, hanem tisztán azok, kiket a protekció 
'bejuttatott. Nem eléggé intő példa szakiskoláink 
„numerus clausus-a?!“

... 0 ... s.

Erdőrendezéstan.*
Föhasználatok nyilvántartása erdőrészletek szerint.

Célja a főhasználatra előírt vágásterületeken, valamint 
az esetleg ezeken a területeken kívül teljesített főhasz
nálatokra vonatkozó adatoknak, ú. m. a kihasznált terü
leteknek és fatömegeknek, valamint az ezekért befolyt 
tőáraknak erdőrészletenként való kimutatása.

Hogy a rendes vágásterületeken kívül eszközölt fahasz
nálatok közül melyek tekintendők főhasználatnak s me
lyek előhasználatnak, ez esetről-esetre, a helyi viszonyok
nak figyelembevételével ítélendő meg. Minden előfordul
ható esetre érvényes, határozott szabályt erre nézve nem 
is lehet felállítani. Némi tájékozásul szolgálhátnak azon
ban a következők.

A főhasználatok közé sorozandók :
a) A koruk szerint vágható és közel vágható faállo

mányokból széltörés, széldöntés, hótörés, rovarok által 
okozott károsítások folytán, vagy egyéb okokból kihasz
nált mindazoknak a törzseknek a fatömege, amelyek a 
főfaállományhoz számíthatók; de csak abban az esetben, 
ha a kihasználás tarvágásszerüleg történt s a letarolt 
terület legalább egy fél kataszteri holdat teszen, vagy 
pedig ha a kihasználás által a főfaállomány sűrűsége 
annyira megszakíttatott, hogy ennek következtében az 
illető erdőrészlet vágáskori fatömege előreláthatólag lé
nyegesen (mondjuk legalább is lO°/o-kal) kevesebb lesz, 
mint különben lenne.

b) A középkorú vagy fiatalabb faállományokból ki
használt fatömeg abban az esetben, ha a kihasználás 
folytán nagyobb hézagok keletkeztek s ezekben a héza
gokban a visszamaradt főfaállomány kihasználása idejéig 
vágható faállományt már nem lehet nevelni.

* Mutatvány Muzsnay G.: „Erdőrendezéstan" című, most 
megjelent művéből.
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c) Szálaló-gazdasági mód alkalmazása esetén az ösz- 
szes fahasználatok.

A szóban levő nyilvántartás a következő berendezéssel 
bír: (Lásd alábbi táblát).

A nyilvántartási könyv összeállítása alkalmával — ami 
mindjárt a gazdasági terv elkészítése után történik — 
ebben a nyilvántartásban a részletes főhasználati terv 
szerint kihasználásra előírt minden egyes erdőrészlet 
számára külön számlát nyitunk, rendszerint úgy, hogy 
egy lapra két erdőrészlet jusson. Cím gyanánt minden 
számlánál felírjuk a tag és az erdőrészlet számát. A fő
használatra előirt erdőrészletek után nehány lapot üresen 
hagyunk az időközben esetleg felmerülendő elő nem írt 
főhasználatok (t. i. a főhasználatra elő nem irt területe
ken teljesített főhasználatok) feljegyzésére, mert ezek ré
szére annak idején — ugyancsak erdőrészletenként — 
szintén külön számlák lesznek nyitandók. 

hozamba beszámítandó területet, vagy a kihasznált fatö
megnek az erdőrészlet becsült fatömegével való egybe
vetése útján, vagy pedig a faállománynak az illető évi 
vágatás megkezdése előtt és befejezése után megbecsült 
sűrűségi viszonyszámai segélyével szoktuk kiszámítani.

Az első eljárás mindenekfelett az illető erdőrészlet fa
tömegének pontos megbecslését követeli meg s emellett 
belterjes kihasználást és pontos faanyagelszámolást téte
lez fel s csak akkor alkalmazható megnyugvással, ha 
mindezek a feltételek megvannak, különben nem.

A második eljárás, vagyis a kihasznált hozamba be
számítandó területnek a sűrűségi viszonyszámok alapján 
való kiszámítása, csak akkor vezet elfogadható eredmény
hez, ha a faállomány megrítkitása többé-kevésbé egyen
letesen történt. Ámde ez a feltétel gyakran hiányozni fog, 
mihelyt eltérünk a fokozatos felújító vágásmódnak nálunk 
eddig szokásban lévő sablonos alakjától. Már pedig kü-

Főhasználatok nyilvántartása erdőrészletek szerint.
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* Ha a vágásszabályozás közös termőhelyi jóságra átszámított területek alapján történt, a hozamba beszámítandó valódi területeket fel
tüntető mindkét rovat mellett egy-egy rovat nyitandó az átszámított területek kimutatására.

Az előírt erdőrészleteknél a számla baloldalán az első 
rovatcsoportba beírjuk az előírásra vonatkozó adatokat, 
a részletes főhasználati tervből. (A főhasználatra elő nem 
irt erdőrészletek részére később nyitandó számlákban az 
előírásra vonatkozó rovatcsoport nagyon természetesen 
kitöltetlen marad.)

A kihasználás teljesítését feltüntető adatokat a követ
kező rovatokba a kihasználás megtörténte után a foga
natosításnak megfelelőleg jegyezzük fel, még pedig a 
területi adatokat a gazdasági térkép, illetőleg felmérés 
alapján, a fatömegeket és tőárakat pedig az erdőgondnok 
számadásai nyomán.

Az adatok bejegyzésére nézve meg kell jegyezni a 
következőket:

a) A kihasználás évének rendszerint az az év te
kintendő, amelyben a fadöntés történt. Ha a fadöntés 
az év utolsó hónapjaiban veszi kezdetét, illetőleg foga- 
natosíttatik, a használat a következő év terhére írható.

b) Fokozatos felújító vágásmódnál a kihasznált 

lönösen jegenyefenyvésekben, ahol a hézagokban és a 
vágások szélein már előzetesen kisebb-nagyobb fiatalos 
csoportok telepedtek meg, a felújítás érdekei megkíván
ják, hogy eltérjünk az egyenletes ritkítástól, ha nem is 
szándékozunk éppen kifejezettén csoportos felújító vágást 
vagy szegélyező vágásokat alkalmazni.

Az ilyen esetekre — amikor t. i. a becsült és a ki
használt fatömegekre nem támaszkodhatunk megnyug
vással — a kihasznált hozamba beszámítandó területnek 
a körlapösszegek alapján való meghatározását ajánljuk.

A körlapösszegek tudvalevőleg bizonyos szűkebb vas
tagsági határokon belül úgy viszonylanak egymáshoz, 
mint a fatömegek. Ha tehát ismerjük a kihasznált törzsek 
és az állva maradó törzsek mellmagassági körlapjainak 
az összegeit, nem nehéz kiszámítanunk, hogy a terület
nek hányadrésze használtatott ki az illető vágatás alkal
mával s így azt sem, hogy a nyilvántartásba hány hol
dat írjunk be a kihasznált terület gyanánt. Az eljárás a 
következő:
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Akkor, amikor a kihasználandó törzseket kijelöljük, 
megmérjük és az erre a célra szolgáló jegyzőkönyvben
— fafajra nézve elegyes erdőknél fafajonként elkülönítve
— külön-külön feljegyezzük, a próbaterek felvételénél 
szokásos módon, úgy a kihasználásra kijelölt, valamint 
az állva maradó fáknak a mellmagassági átmérőit s 
ezekből kiszámítjuk a körlapösszegeket. A kétféle körlap
összegből azután a kihasználtnak veendő terület és az 
összes fák által jelenleg képviselt hozamba beszámítandó 
terület viszonyszámát úgy kapjuk meg, hogy a kijelölt 
fák körlapösszegét elosztjuk az összes fák körlapössze
gével (tehát a kihasználandó és. az állva maradó fák 
körlapösszegeinek az összegével). Utóbbinál azonban a 
fokozatos kihasználás tartama alatt még várható növe
kedést is számításba kell vénünk. Ezt a növekedést pe
dig úgy számítjuk ki, hogy a visszamaradó fák körlap
összegét megszorozzuk a növekedési viszonyszám annyi
szorosával, ahány év múlva a visszamaradó fák előre
láthatólag és átlagosan ki fognak használtatni.

Tegyük fel például, hogy valamely átlagosan 90 éves 
jegenyefenyvesben a kihasználás időtartama körülbelül 
20 év. A növekvési viszonyszám (a holdankénti folyó 
növekedés elosztva a holdankénti fatömeggel) a fatermési 
táblák alapján kiszámítva a 20 éves időszak közepén, 
vagyis 100 éves korban = 0-01. A kihasználás arányát 
kifejező viszonyszámot (amellyel meg kell szoroznunk a 
vágás valóságos területét, hogy megkapjuk a hozamba 
beszámítandó területet) a most kezdődő kihasználás al
kalmával a következő egyszerű képlet szerint határoz
hatjuk meg : + * 0.1Q, ahol 4 a kivágandó

fák körlapösszege, Ai = az állva maradó fák körlap
összege; 0’10 pedig = a. növekedési viszonyszám tíz
szerese (a visszamaradó fák t. átlagosan körülbelül 10 
év múlva fognak kihasználtatni).

Ha a következő használat ugyanabban az erdőrészlet
ben 4 év múlva fog bekövetkezni, akkor annak idején 
a nevezőben szorzó gyanánt természetesen 0'01 4~ 8=0 08 
fog szerepelni 0'10. helyett, mivel feltételezzük, hogy az 
akkor még visszamaradó törzsek a hátralévő 16 éves 
időszak közepén, vagyis átlagosan 8 év múlva kerülnek 
majd vágás alá. A számítás nem egészen pontos, de 
célunknak megfelel, mivel mathematikai pontosságra 
amúgy sem törekedhetünk.

Hogy a növekedési viszonyszámot ne kelljen esetről- 
esetre külön kiszámítani, célszerű azt minden egyes 
erdőrészletnél kimutatni a részletes főhasználati tervben.

Az olyan koros vagy beteges faállományoknál, ame
lyektől lényegesebb fatömeggyarapodást már nem lehet 
várni (pl. túlkoros tölgyeseknél), a növekvési viszony
szám figyelmen kívül hagyható.

A kivágandó fák kijelölésénél soha sem szabad 
abból kiindulnunk, hogy a kihasználást bizonyos előre 
meghatározott arányban kívánjuk foganatosítani, hanem 
jelöljünk mindig a felújítás érdekeinek és a fatömeg- és 

értékgyarapodás lehető kiaknázásának a szem előtt tar
tásával s csak utólagosan, a jelölés befejezése után, szá
mítsuk ki a nyilvántartásban elszámolandó terület nagy
ságát. Erre való tekintettel a szokásos évi favágatási ter
veket csak a jelölések megtörténte után kellene elkészí
teni, illetőleg a jelölést a favágatási tervek elkészítése 
előtt kellene foganatosítani. Vagy, ha ez nem volna le
hetséges, ki kellene mondani, hogy a favágatási tervek 
a jelölésnél inkább csak tájékozásul szolgálnak s nem 
feltétlenül mérvadók, mert különben sok esetben háttérbe 
szorulhatnak a felújítás érdekei.

A fent leírt eljárás rendszerint nem ad annyi munkát, 
hogy emiatt visszariadhatnánk tőle. A jelölés alkalmával 
amúgy is minden törzset jól szemügyre kell • vennünk, 
hogy helyesen állapíthassuk meg, melyek vágandók ki 
közülök. Amig a munkás a kivágandó törzset fejszével 
megjelöli és megbélyegzi, azalatt a mellmagassági átmé
rőt egy másik munkás könnyűszerrel megmérheti s mi 
bejegyezhetjük felvételi könyvünkbe. Munkatöbbletét tehát 
csak a visszamaradó fák mellmagassági átmérőinek a 
felvétele okoz, ami, ha tekintetbe vesszük, hogy egy át- 
lalós naponta 1—2000 törzset, sőt még ennél ‘is többet 
mérhet meg, nagyon jelentékenynek éppen nem mond
ható. Épp úgy nem igen tehet számot a költségtöbblet sem.

Legfeljebb akkor lehet okunk idegenkedni ezektől a 
felvételektől, ha a kijelölendő fák számaránya arányta
lanul csekély a visszamaradókéhoz képest. Ez azonban 
inkább csak nagyon lassú menetű, fokozatos felújító vá
gásnál, így például csoportos felújító vágás és szegélyező 
vágások alkalmazása esetén, tehát csakis az olyan bel
terjes, rendezett gazdaságokban fordulhat elő gyakrabban, 
ahol különben is a fatömeget pontosan becsülhettük meg 
s így a kihasznált hozamba beszámítandó területet a fa
tömeg alapján határozhatjuk meg, vagy pedig egészen 
mellőzve a területet, a részletes főhasználati tervben elő
irányzott évi fahozamot vehetjük zsinórmértékül a fő
használatok foganatosításánál.

Esetleg úgy is eljárhatunk, hogy kis arányban való 
használat esetén a kihasznált famennyiségből határozzuk 
meg a hozamba beszámítandó területet, még ha nem is 
volna valami pontosan megbecsülve az erdőrészlet fatö
mege s más alkalommal megint, amikor ugyanabban az 
erdőrészletben nagyobb arányú használatot foganatosítunk, 
a körlapösszegre támaszkodunk.

c) Fafajra nézve elegyes erdőknél, ha egyszerre 
csak az egyik (esetleg két) fafaj használtatik ki, a ki
használt terület ennek a fafajnak (fafajoknak) az elegy- 
arányszáma szerint határozandó meg.

d) Fenyveseknél a terület arra az évre számolandó 
el, amely évben az épületi fa termeltetett. Indokolt ez az 
eljárás Azért, mert rendes körülmények között a tűzifa 
mennyisége alárendelt, értéke pedig elenyésző csekély 
szokott lenni az épületi fáéhoz képest.

e) Ha két vagy több egymás mellett fekvő erdő
részletet együtt használunk ki s a kihasznált fatöme
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get nem tudjuk erdőrészletenként eléggé pontosan elkü
löníteni, az illető erdőrészletek számlái összevonhatók s 
az összevont számlában a terület erdőrészletenként, de 
a fatömeg együttesen mutatandó ki.

f) Ha a fatömeg a számadásokban csak a vágatás 
idejét követő évben, vagy esetleg még ennél is ké
sőbb számoltatik el, annak a nyilvántartásba való be
vezetése egyelőre elhalasztható. A terület azonban ebben 
az esetben is bevezetendő a nyilvántartásba a kihaszná
lási év végén. Amint a fatömegnek, éppúgy a tőáraknak 
a bevezetése is elhalasztható egy ideig, ha ezek a terü
letek bejegyzése alkalmával még nem ismeretesek.

g) A kéreg mennyiségét és értékét csak abban az 

Egyik alakját az fönti minta tünteti fel. Ennek a 
mintának a három első rovata arra szolgál, hogy benne 
az illető évre nézve mérleget készítsünk a főhasznála
tokról, nevezetesen a kihasznált területet, illetőleg — ha 
az egyes években foganatosítható főhasználatok mennyi
sége tekintetében a fatömeg az irányadó — a kihasznált 
fatömeget összehasonlítsuk az előírással. Hogy ez az 
összehasonlítás miképpen történik, kivehető magából a 
mintából.

A következő rovatokba az illető évben kihasznált (ho
zamba beszámítandó) területeket és fatömegeket vezetjük 
be az erdőrészletek szerinti nyilvántartás alapján, még 
pedig a fatömegeket olyan részletességgel, aminővel

Föhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint.

esetben mutatjuk kj, ha az mint cserzőkéreg értékesít
tetett vagy esetleg más módon felhasználtatott.

h) Ha a kihasznált fatömeget pontosan nem ismerjük
— ami pl. tövön való értékesítésnél szokott előfordulni
— azt az értékesítést megelőző becslés alapján szá
moljuk el.

A kihasználás befejezése s az összes adatoknak az 
illető erdőrészlet számlájába történt bevezetése után az 
adatokat összegezzük. Ezt az összegezést azonban eset
leg a 10 éves időszak végére halaszthatjuk s akkor a 
revízió alkalmával egyszerre végezhetjük minden szám
lánál.

2. Föhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint.
Ebben a nyilvántartásban a foganatosított főhasználi- 

tokat évek szerint csoportosítva mutatjuk ki. Kétféle 
alakkal bírhat. 

azok az erdőrészletek szerinti nyilvántartásban ki vannak 
mutatva.

Az adatokat ebben a nyilvántartásban minden üzem
osztályra nézve külön lapra jegyezzük s ennek megfe
lelőig ugyancsak üzemosztályok szerint készülnek a 
mérlegek is.

A főhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásának 
a másik alakja úgy van berendezve, hogy a revízió al
kalmával könnyű áttekintést nyújtson a 10 év folyamán 
teljesített összes tűhasználatokról s ezeket ne keljen kü
lön táblázatos kimutatásba foglalni. Alakja a túloldalon 
levő mintából vehető ki.

A 10 évi időszak elején a „gazdasági terv szerinti 
előírás“ című főrovatba a részletes főhasználati terv alap
ján, üzemosztályonként, illetőleg több erdőrészből (vágás
sorozatból) álló üzemosztálynál erdőrészenként (vágás
sorozatonként) külün lapra bejegyezzük egymás után 
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területeikkel és becsült fatömegeikkel együtt a főhasz
nálatra előirt összes erdőrészleteket. A lap végén néhány 
sort üresen hagyunk az olyan erdőrészletek számára, 
amelyekben esetleg a gazdasági tervtől eltérő főhasználat 
lesz. (Ezeknél természetesen az előírásra vonatkozó első 
rovat annak idején kitöltetlenül marad.)

A következő 10 főrovat, amelynek a fejébe a 10 évi 
időszak egyes éveinek megfelelő évszámokat írjuk be, 
az egyes években kihasznált területek és fatömegek 

Az évente foganatosított főhasználatoknak az előírással 
való összehasonlítása és az egyes években foganato
sítható főhasználatok megállapítása céljából ezenkívül a 
területekről (illetőleg a fatömegekről) üzémosztályonként 
évente mérleget készítünk a miután látható alakban.

Ez a második alakja a főhasználatok évfolyamok sze
rinti nyilvántartásának inkább csak az erdőfelügyelet ér
dekeit szolgálja, kezelési szempontból ellenben nem igen 
elégíti ki az igényeket, mert a kihasznált fatömegeket

erdőrészletenként való kitüntetésére szolgál. Az adatokat 
ezekbe a rovatokba évről-évre az erdőrészletek szerinti 
nyilvántartásból írjuk be. A fatömegeket itt helyszűke 
miatt nem részletezzük fafaj és választék szerint, félfor
dulószak végén — a revízió alkalmával — azonban a 
10 évi adatok összegét tartalmazó további rovatba már 
ilyen részletességgel írjuk be, az erdőrészletek szerinti 
nyilvántartás nyomán. A bejegyzéseket erdőrészenként 
(vágássorozatonként) és üzemosztályonként évente össze
gezzük s ez alkalommal az üzemosztályra vonatkozó 
összesítésnél a fatömegek alá beírjuk az ezekért tőárban 
befolyt pénzösszeget is, mely az erdőrészletek szerinti 
nyilvántartás alapján külön számítandó ki. 

nem részletezi fafajok és választékok szerint. Ebből a 
szempontból megfelelőbbnek tartjuk az első alakot, habár 
ez viszont a revízió alkalmával a 10 év alatt foganato
sított főhasználatoknak külön átnézetes kimutatásba fog
lalását teszi szükségessé.

Ennek a nyilvántartásnak az 1880. évi erdőrendezési 
utasításban előirt régi alakja lényegében megegyezett a 
fentebb ismertetett első alakkal, mig az 1906. évi uta
sításban előirt újabb minta a második alaknak felel meg.

Ha tisztán csak az erdőfelügyelet érdekeit tartva szem 
előtt, arra törekszünk, hogy a nyilvántartás minél egy
szerűbb legyen, elegendő a főhasználatokról csak egyet
len, az évfolyamok szerinti utóbbi nyilvántartásnak meg
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felelő alakú nyilvántartást vezetni. De a kezelés érdeké
ben ebben az esetben is gondoskodni kell — legalább 
a nagyobb, rendszeresebb erdőgazdaságoknál — a foga
natosított főhasználatokra vonatkozó adatok részletes ki
mutatásáról, ami az erdőrészletek szerinti nyilvántartás
nak és az évfolyamok szerinti nyilvántartás első alakjá
nak megfelelő berendezéssel bíró két külön kimutatásban 
történhetik meg. A főhasználatokat részletesen feltüntető 
ez a két kimutatás ebben az esetben segédkimutatás 
(adatgyűjtő táblázat) számba menne s mint ilyen, nem 
tartoznék szorosan véve a nyilvántartáshoz.

Műszerujdonságok.
6. Szelencés függélyesítő lejt- és távolságmérő-lécek 

számára.

Lejtszínelésnél és távolságméréseknél, nemkülönben 
egyenesek kitűzésénél használt lejt- és távolságmérő- 
lécek valamint kitűző-rudak merőleges tartásának, illetve 
lefűzésének elősegítésére legalkalmasabbak ezen mérési 
segédeszközökre alkalmazott szelencés libellák, főleg 
pedig az alább leirt javított szelencés függélyesítő, 
mely egy közel 10—12 cm. hosszú sarokvashoz hasonló 
fémtartóból áll, melynek felső szélén, fémtalapzaton egy 
dobozlibella van megerősítve. Eddig rendesen két, egy 
tárcsán 90 foknyi szög alatt elhelyezett csőlibellát hasz
náltak erre a célra — Korbuly mérnök függélyesítője -— 
mely azonban nem vált be, teljesen a gyakorlatba^ 
minélfogva helyette inkább szelencés- vagy doboz-libellák 
kerültek alkalmazásba.

A legtöbb szelencés libellának azon
ban az a hibája, hogy nem zárul tel
jesen légmentesen; miért is a benne 
levő folyadék lassú elpárolgásnak van 
alávetve, ennélfogva a buborék mindig 
nagyobb és nagyobb lesz, végül teljesen 
felmondja a szolgálatot.

Ezen i hátrányt van hivatva kiküszö
bölni Neuhöfer wieni műszerész által 
szerkesztett függélyesítő, — Mollenkopf 
rendszere — mely egy belül üregesen, 
kicsiszolt kerek üvegtestből áll, melyet 
a megtöltés után légmentesen beforrasz
tanak. Ezen eljárás mellett egy teljesen 
zárt üvegtestet kapunk, melynél a folyadék elpárolgása 
ki van zárva, s melyet aztán a megfelelő fémfoglalatban 
az illető lécre vagy kitűző-rudra erősítünk. A közölt áb
rából e hasznos kis műszer összeállítása világosan ki
vehető. — (Kapható: Neuhöfer és fia wieni műszeré
szeknél, ára 7 korona).

* Kinevezés. Az egri főkáptalan az egri érseki 
papnevelő-intézet uradalmához Bélapátfalvára, a vezető 
erdőtiszti állásra, erdőmérnöki címmel ifj. Havas János 
váci püspöki főerdészt nevezte ki.

* Halálozások. Vettük és közöljük a következő 
gyászjelentéseket: A nyitrai m. kir. állami erdőhivatal 
tisztikara mély fájdalommal tudatja szeretett kartársának 
Pfauser Lajos, m. kir. főerdőmérnök úrnak, f. évi aug. 
hó 18-án, munkás életének 52 ik és hivatalos működé
sének 13-ik évében bekövetkezett hirtelen elhalálozását. 
Nyitra, 1912. aug. 19. Nyugodjék békével. — Özvegy 
Masztics Adámné szül. Koschier Etelka neje, Miklós, 
Melánia, Ernő és Aladár gyermekei, Masztics Elemér 
testvére, Koschier Mariska özv. Kretter Antalné, Fojtik 
Gyula és neje Koschier Luiza, Virsik István és neje 
Koschier Carolina, Koschier Antal és neje Kubinszky 
Irén sógorai illetve sógornői, valamint az összes rokonok 
nevében is mélyen megrendülve tudatják, hogy a felejt
hetetlen jó férj, drága szeretett édes apa, jó testvér és 
sógor Masztics Adátn m. kir. főerdőmérnök, f. hó 18-án 
reggel 9 órakor, tevékeny életének 45-ik és házassága 
21-ik évében váratlanul elhunyt. Kedves halottunkat f. 
hó 20 án délután 3 órakor fogjuk ág. ev. vallás szerint 
Postarét-utca 28-ik számú gyászházból örök nyugalomra 
helyezni. Nagybánya, 1912. szeptember 18. Legyen áldott 
emléke!

* A Wild-féle új szintező ismertetése. A 
Wild-féle új szintezőt Bágyoni Szabó Endre főiskolai ta
nársegéd az Erdészeti Lapok 1912. évf. XV. füzetében 
és ennek alapján kiadott külön lenyomatban alapos rész
letességgel ismerteti. A fősúlyt természetesen Wild újítá
sainak leírására fekteti s ezek rövidesen a következők : 
Az irányzócső a megfigyelések alkalmával nem hosszab
bítható meg, mert a szemlencsék mozgatására szolgáló 
régi szerkezet itt hiányzik. E helyett a távcső mindkét 
végén égy-egy okhromatikus tárgylencse van s az oku
lárcső a távcső bármely végébe betolható. A tárgylencsék 
szilárdan vannak az irányzócsőbe beágyazva, melyekben 
a kerésztszálak a két határoló lencse között feküsznek. 
A tárgylencsék között fakuszlencse van elhelyezve. A 
távcsőnek ezek szerint két ellentett irányban haladó 
irányzótengelye lévén, biaxialisnak nevezhetjük. — Az 
okulárcső külpontos vezetéséből eredő hiba elenyésző 
csekély. A szintező libellája tonna alakúra van kiköszö
rülve, azaz bármelyik keresztmetszete szabályos kör s 
így ugyanazon szolgálatokat teszi, mint a kettős libella. 
A libellán beosztás nincs, hanem prizmarendszerrel van 
felszerelve. A libella-beosztás elhagyásának az volt a 
célja, hogy a felmelegedés okozta buborék-rövidülés za
varó hatása kiküszöböltessék. A forgástengely jóval na
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gyobb a más fajtájú szintezők forgástengelyénél, de az 
ebből származható hibát kiküszöböli a tengely hengeres 
burkolósíkja. A szintező gyakorlati eredményei minden 
kívánalomnak megfelelnek, rektifikálása a lehető leg
egyszerűbben és gyorsan végezhető. Mindazon által ezek 
a szintezők a precisiós theodolitokat a gyakorlatból tel
jesen ki nem szoríthatják ; például ez utóbbiak, a szer
pentinekben szintezve, meg nem közelíthető háromszöge
lési pontok tengerszint feletti magasságának geometriai 
meghatározásához nélkülözhetetlenek maradnak.

* A vadász kincse. Minden sport gyakorlásához 
egészséges szervezet kell. Beteg emberből a sport nem 
csinál egészségest. Aki sportot gyakorol, annak máris 
egészségesnek kell lennie, mert különben eredményt el
érni sohasem tud. Az összes sportnemek között a va
dászat a legrégibb, a legférfiasabb és a legszebb is. 
Amilyen szép, olyan nehéz is. Erős mozgást kell végezni 
a vadásznak, folyton künn, a szabad természetben. Az 
igazi vadászt az időjárás viszontagsága soha sem be
folyásolja. Lassanként hozzászokik az idők viszontag
ságaihoz és olyan edzett lesz, hogy az olyan időben is, 
amilyenre a magyar ember azt mondja, hogy: „még a 
jó kutyát is kár kihajtani“ — mindig helyt áll ott, ahová 
szenvedelme vezérli. Hisz, ez az edzettség érthető is, 
mert a vadászat a magyarnak ősfoglalkozása és mester
sége volt, már a régi időkben is. Igen ám, de van ennek 
a nagy edzettségnek egy könnyen sebezhető része is, a 
mire biz’ elég sajnos, a magyar vadászok nem sok gon
dot fordítanak. Hidegben, melegben, szélben, hóban és 
esőben felöltöznek megfelelően, de elfeledkeznek arról, 
hogy az orvul lappangó gyilkos betegségek rendszerint 
az ember testét ott lepik meg, amire legkevesebben 
gondolnak. A testnek ez e legmostohább része a — láb. 
Nem is annyira a láb, mint az azt védő takaró, a lábbeli 
vagy cipő. A kényelmetlen nagy, vagy kicsi cipő a já
rást lehetetlenné teszi, a lábat feltöri. Ez bármily kelle
metlen is legyen, de még nem veszedelmes. Sokkal 
veszedelmesebb azonban az a körülmény, amikor a ki
fáradt test a lábon keresztül szívja fel magába a változott 
időjárás következtében a külső nedvességet. Hirtelen 
beállott eső, hóvíz, nedves, sáros idő ellen csak teljesen 
jó és kifogástalanul vízhatlan cipővel lehet védekezni. 
Már eddig is igen Sokan kísérleteztek mindenféle víz
hatlanító szerrel, de azok csak ideig-óráig tartották meg 
a'bőr ruganyosságát, rövid használat után a bőr meg 
száradva, kirepedezett és a cipő teljesen hasznavehetlen 
lett. Végre, hosszú kísérletezés után, beteljesedett a régi 
igazság, hogy: az arany nem a földben, hanem az utcán 
hever; csak szem kell hozzá, hogy meglássa. Székely 
és Társa budapesti lábbeli készítő jött reá, hogy : a va
dászat mindenféle nehézségeinek megfelelően a legjobb 
és legmegbízhatóbb vadászcipő az, amelyik a közönséges 
marhabőrből van készítve. Ez a bőr az, amely egyedül 
reagál a campolinra és ezzel praeparálva olyan meg
bízható és kifogástalan használati cipőt ad a vadásznak, 

hogy az teljesen feleslegessé tesz minden más bármilyen 
lábbelit is. Lelkiismeretes kipróbálás és több évi kísér
letezés után, végre sikerült egy egyszerű, tartós, teljesen 
vízhatlan vadászcipőt előállítani, amely kényelmesen 
szabott formája után a járást kényelmessé teszi és min
denféle külső nedvességi behatásnak teljesen ellentáll, a 
szó szoros értelmében vízhatlan. Teljesen zárt csónak
szerű nyelve miatt a cipőbe por, sár vagy bármi más 
idegen anyag be nem hatolhat. Egy ilyen vadászcipő 
teljesen feleslegessé tesz minden másnemű lábbelit, mert 
ebben épp úgy lehet nyáron homokos helyen foglyászni, 
mint ahogy a legsziklásabb helyeken zergék után járni. 
Nyári esőben, avagy téli hóvizben egyaránt megfelel, 
semminemű nedvességet magába be nem enged, s egy
úttal a vadász egészségét minden meghűléstől megóvja. 
Biztosan tudjuk, hogy hamarosan nem lesz hazánkban 
egyetlenegy magyar vadász sem, aki ne ilyen Székely
féle vadászcipőben hódolna a vadászat nemes passziójá
nak. Mindenkinek hozzáférhető; próbálja ki önmaga, 
nemcsak azért, mert 18 korona árért is feltűnő olcsó, 
hanem azért is, mert annak jóságáért „Székely és Társa“ 
Budapest, Muzeum-körut 9., a cipőkészítője, szavatossá
got vállal. Természetes, vagy fekete színben rendelhető. 
Nem díszíti semmi felesleges cifraság, mert nem az a cél, 
hogy mutatós, hanem hogy hasznos legyen. Kifogástalan 
bőre és erős talpa olyanná teszi a cipőt, amilyent eddig 
csak Ammerikában készítettek, azzal a különbséggel, 
hogy az amerikai vadászcipők túlságosan nehéz talppal 
és vékony bőrrel voltak ellátva, s ez rendesen a járást 
nehézzé tette, a bőrt pedig a tarló kihasította. Ezen va
dászcipő jó tulajdonságai miatt felülmúl mindén eddigi 
vadászcipőt, amit már is személyes tapasztalatai alapján 
igen sok előkelő magyar vadász tud bizonyítani. Egy jó 
vadászcipő megbecsülhetetlen; ha a vadásznak fegyvere 
hűséges társa, akkor' ez a cipő — meg a vadásznak 
valóságos — kincse :is.
..................

51,364
------------*------ ügyszám.
I. A. 1-1912.

Hirdetmény
állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában.

Az állam által fentartott erdei facsemetekertekből az 
1913. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez szükséges cse
metekészletek a földmivelésügyi minister által a követ
kező feltételek szerint fognak az ez iránt folyamodó bir
tokosoknak kiosztatni.

I. feltétel. A- kopár és vízmosásos területek beerdő- 
sítésére kért csemeték, amennyiben az állami csemete
kertek készleteiből kiszolgáltathatok, az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 177-ik §-ának b) pontja értelmében ingyen, vagyis 
a termelési költségek elengedésével bocsáttatnak a bir
tokosok rendelkezésére; a csemeték kiszedésével, cso
magolásával s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab 
csemete után 1 koronával számított és utánvétellel be
szedendő költségeket azonban, továbbá a vasúti szállítási 
költségeket rendszerint a birtokosnak kell viselni.
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II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, amennyi
ben az illetékes kir. erdőfelügyelö igazolja, hogy a 
folyamodót a fent említett költségek anyagi erejéhez ké
pes aránytalanul megterhelnék, a csemeték a folyamodóhoz 
legközelebb fekvő, utolsó vasúti állomásra teljesen díjta
lanul fognak elszállíttatni.

III. feltétel. Az I. és II. pontban említett erdősítések 
céljaira szükséges csemeték kiszolgáltatása után esetleg 
még fenmaradó készletből másféle erdősítések cél
jaira (rendes erdei vágások és tisztások beerdösité- 
sére) is adatnak ki csemeték, azonban csak az alább 
feltüntetett átlagos termelési költségeknek és ezeken fe
lül a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz 
való szállításával járó, ezrenként 1 koronával számított, 
költségek megtérítése mellett, melyek utánvétellel sze
detnek be. A vasúti szállítás költségeit szintén a folya
modó birtokos viseli.

Az átlagos termelési költségek fejében — fanemek 
szerint — a következő összegek számíttatnak fel:

Csemetefaj
1000 darabonként

1 évesért 2 évesért 3 évesért
K 1 f K | f 1 K | f

Lucfenyő . . — 60 1 — | 1 40
Jegenye fenyő . 1 — 1 60 2 20
Erdei fenyő . . — 80 1 40 2 ■ —
Fekete fepyő | 1 — 1 60 2 20
Vörös fenyő . . 1 20 2 — 2 80
Tölgy .... 3 — 4 — — —
Kőris, juhar, ákác

és szil ... 2 50 3 80 — —
Dió .... 10 — 16 — — —
Szelíd gesztenye 8 — 12 — — —

IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, mi
dőn a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy az előbbi pont
ban említett célra szükségelt csemetemennyiséget saját 
költségükön nem képesek előállítani s aránytalan meg- 
terheltetésük nélkül a teljes termelési költségeket sem 
viselhetik, a termelési költségek őO^-a elengedhető.

A csemeték kiosztásánál először is azok a birtokosok 
fognak figyelembe vétetni, kiknek kopár s vízmosásos 
területei a törvény alapján befásításra hatóságilag ki 
vannak jelölve.

Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott cseme
tékkel beerdősített területek jövőre az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 2-ik illetve 4-ik szakaszának rendelkezései szerint 
kezelendő erdőknek fognak tekintetni.

Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt felté
telek valamelyike szerint csemetékben részesülni, kíván
nak, 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványaikat 
legkésőbb 1912. évi december hó 1-ig terjesszék 
be, még pedig közvetlenül az illetékes kir. erdő
felügyelőséghez, mert az elkésve beérkezett, vagy 
nem az illetékes kir. erdöfelügyelőséghez, hanem más 
hatóságokhoz beterjesztett kérelmek csak akkor vé
tetnek figyelembe, ha a kir. erdőfelügyelőséghez kellő 
időben beterjesztett kérelmeknek teljesítése titán 
esetleg még megfelelő csemetekészlet rendelkezésre 
fog állani.

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan 
meg kell jelölniök a beerdősítendő terület helyét (község, 
dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomok terület, 

vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kát. hold), to
vábbá a szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, 
az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a folyamodó vagy 
megbízottjának pontos címét (lakóhely, utolsó posta) és 
végül azt, hogy a fentebb közölt feltételek közül melyik 
szerint kérik a csemeték kiszolgáltatását.

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy 
ezen hirdetmény alapján csakis erdősítésre alkalmas s 
a fent elősorolt faja, egy két éves, kivételesen három 
éves erdei facsemeték kerülnek kiosztásra, amelyek 
tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási célokra 
nem alkalmasak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, 
kik a kért s kiutalyányozott csemetéket annak idején 
ok nélkül visszautasítják, a jövőre az állami csemetékben 
való részeltetés kedvezményétől elesnek.

Gyümölcsfák adományozását az ültetés helyéhez 
legközelebb fekvő állami gyümölcsfaiskola vezetősé
gétől kell kérni.

Az 1898. évi XIX. t.-c. alapján állami kezelésbe vett 
erdők és kopár területek birtokosai részére szükséges 
csemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a 
m. kir. állami erdőhivatalok teszik meg, ezeknek a bir
tokosoknak tehát szükségleteiket az illetékes m. kir. 
állami erdőhivatalnál kell bejelenteni.

A csemeték szétküldése tavasszal március hóban, 
ősszel pedig október hóban fog megtörténni.

Budapest, 1912. szeptember hóban.
M. kir. földmivelésügyi minister.

5592-—1912. ügyszám.

Pályázat.
A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében 

nyugdíjazás folytán 1 (egy) m. kir. főerdőőri 
(1. oszt, altiszti),* előléptetés esetén 1 (egy) m. 
kir. erdőőri (II. oszt, altiszti), 1 (egy) 1. oszt, 
m. kir. erdőlegényi vagy segéderdőőri, 3 (három) 
esetleg 4 (négy) ll.-od oszt. m. kir. erdőlegényi, 
vagy segéderdőőri állásra az állományszerü illet
ményekkel pályázat nyíttatik.

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy 
az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-ában követelt 
szakképzettségüket, — az államerdészeti szol
gálatba újonnan belépők ezenfelül még ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó- és halló
képességüket kincstári erdészeti orvos vagy me
gyei főorvos, vagy pedig m. kir. honvédtörzsor
vos által kiállított bizonyítvánnyal, — valamint 
életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmazta
tásukról, nyelvismeretükről, katonai kötelezett
ségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényüket elöljáró hatóságuk, 
— eddig még állami szolgálatban nem állók 
pedig az illetékes politikai hatóságuk útján f. évi 
október hó 31-ig a tótsóvári erdőhivatalhoz 
nyújtsák be.

Tótsóvár, 1912. évi szeptember 19-én.
M. kir. kincstári erdőhivatal.
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Biharvármegye közig, erdészeti bizottságától.

3910/912. kb. sz.

Árverési hirdetmény.
Biharvármegye közig, érd. bizottságának meg

bízásából közhírré teszem, hogy Biharvár
megye vaskohi járásában fekvő, Szegyesd köz
ség volt úrbéreseinek tulajdonát képező erdőben 
93439/912. F. M. sz. rendelettel és Biharvár
megye közig, érd. bizottságának 1912/1912. kb. 
sz. határozatával kihasználásra engedélyezett 26 
kát. hold területen található, hivatalos becslés 
szerint mintegy 546 m3 tölgy műfa és 547 m3 
tölgy tűzifa tömege egészben tövön 1912. évi 
október hó 31-én délelőtt fél II órakor 
Szegyesd községházánál zárt írásbeli ajánlatok
kal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen, 
csakis a becsáron felül, el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becslés szerinti ki
kiáltási ár 13623 korona, azaz tizenháromezer- 
hatszázhuszonhárom korona. Bánatpénz 1362 
korona.

Szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénzzel 
felszerelt zárt írásbeli ajánlatok szóbeli árverés 
kezdete előtt az alólirt árverelő bizottság vezető
jéhez nyújtandók be, ellenben szabálytalan és 
hiányosan felszerelt, utó- és távirati, nemkülön
ben becsáron alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 
adatok a- nagyváradi m. kir. állami erdőhiva
talnál, a belényesi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és a szegyesdi volt úrbéresek elnökénél 
hivatalos órákban megtekinthetők.

Nagyvárad, 1912. szeptember hó 18-án.

Vargha Ákos,
, vm. aljegyző.

Horgászok!
Mindenféle halászati felszerelést a legfinomabb minő

ségben 'és jutányos áron szállít a: Vadászgazdasági 
iroda Budapest, Üllői-út 16/B.

faárverési hirdetmény.
Alsódomonya község (Ungmegye) volt úrbé

resei erdejének 73'4 kát. hqldján levő mintegy 
1404'3 m3 tölgy műfa, továbbá 1611’5 ürm3 
hasáb és 2189 5 ürm3 dorong tölgy tűzifa Alsó
domonya községházánál 1912. évi november 
hó 14-én délelőtti 10 órakor zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen el 
fog adatni.

Az erdő Ungvártól 2’5 km.-nyíre az Ungvár— 
Ungpéteri út mellett fekszik.

A szerződési időtartam 1916. évi április hó 
végén jár le.

A becsérték 64500 K, azaz hatvannégyezer- 
ötszáz korona. Bánatpénz a becsérték 10%-a.

Utó- és helytelenül kiállított ajánlatok nem fo
gadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek, 
valamint a becslésre vonatkozó részletes adatok 
Ungváron, az ungvári m. kir. állami erdőhiva
talnál és az ungi alsó m. kir. járási erdőgond
nokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Alsódomonya, 1912. évi szeptember hó 26-án.
Durkota Mihály, 

úrbéres elnök.

1048—1912. szám.

Pályázati hirdetmény.
Torda város fürdőbizottsága a „Bánya sós

fürdő“ „Labirinth,, és „Bagoly“ nevű dűlőben 
levő beerdősített és erdősítendő területeinek 
őrzésére egy

erdöőri állásra
pályázatot hirdet.

Az állás legkésőbb október hó 15-én el
foglalandó.

Évi fizetés 1200 (egyezerkettőszáz) K, havi 
utólagos részletekben. Természetbeni lakás, 2 
szoba, konyha és kamara, 1 kát. hold föld
használat.

Kötelességei:
1. Az össszes mintegy 150 kát. hold terület 

őrzése s az okozható károk megakadályozása.
2. A fürdő épületeinek, berendezése tárgyai

nak, telefon és villanyvezetékeinek őrzése.
3. A létesítendő vízvezetéki medence őrzése.
4. A szükséges erdősítések, pótlások, erdő

ápolási, úthid javítási munkálatok vezetése, ellen
őrzése.

5. Csemetekert telepítés és csemetenevelés.
6. Egyéb felmerülő munkák.
Pályázók felhivatnak, hogy erdőőri szakiskolai, 

esetleg más szolgálati bizonyítványukat, kereszt
levél, fényképpel felszerelt, sajátkezüleg irt kér
vényüket legkésőbb október l-ig Torda város 
polgármesteréhez, mint a fürdőbizottság elnöké
hez nyújtsák be.

Tordán, 1912. augusztus 31-én.

Zilahi Sebess Andor,
polgármester,
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2521—1912. sz.

Faeladási hirdetmény.
A román bánáti vagyonközség közhírré tétetik, 

hogy a tulajdonát képező és a nagyméltóságu m. 
kir. földmivelésügyi ministerium 22441—907. 
számú rendeletével jóváhagyott, rendszeres gazda
sági üzemterv alapján legelő-erdőnek berendezése 
céljából, Galacs község határában fekvő „LE“ 
gazdasági osztály 633: 68 k. hold kiterjedésű 
IV. tagjában üzemtervileg kihasználásra terve
zett 48698. m3 bükk fatömeg, valamint a 
37249—907. szám alatt jóváhagyott ~ rendszeres
gazdasági üzemterv alapján, ugyancsak Galacs 
község határában fekvő, „A“ gazdasági osztály 
Vili, vágássorozatában az 1925. év végéig 
terjedő második félfordulószakban rendes ki
használásra előirt 1030.90 kát. hold területű II. 
tag 28., 29., 30., 33., 34., 35., 37., 38., 39.,
40., 41., 42., 43., 44. és az I. tag 20. és 21. 
számú erdőrészletein becsült 33000 m3 bükk 
haszon- és 187000 m3 bükk tűzifatömegek zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött versenytárgya
láson fognak eladatni.

Érdekelt vevők felhívatnak, hogy zárt irá,sbeli 
ajánlataikat, melyekben az eladás mindkét tár
gyát képező összes fatömegre nézve külön-kü- 
lön megajánlott vételárt számokkal és betűkkel 
kétséget kizáró módon kell kiírni, a vagyon
község erdőhivatalánál Karánsebesen, ahol a 
részletes faeladási feltételek megtekinthetők és 
az ajánlatok benyújtására szolgáló űrlapok is 
kaphatók, legkésőbb 1912. évi október hó 
28-án délelőtti 10 óráig annál is inkább 
nyújtsák be, mert elkésett, távirati úton vagy 
bánatpénz nélkül benyújtott ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A legelő-erdőben eladásra kiírt fatömeg kihasz-’ 
nálása iránt benyújtandó ajánlat 15000 (tizenöt
ezer), a második csoportban .kiirt fatömeg ki
használására benyújtandó ajánlat pedig 25000 
(huszonötezer) K bánatpénzzel szerelendő fel 
és ajánlattevő ajánlatában kijelenteni tartozik, 
hogy az eladás tárgyát, valamint a részletes 
feltételeket ismeri és utóbbiakat feltétlenül köte
lezőknek elfogadja.

Karánsebes, 1912. szeptember hó 11.
fi román bánáti vagyonközség erdőhivatala.

Makk-vétel.
Termelőktől veszek jó csiraképes 100 hektoliter ko- 

csánytalan és 40—50 hektoliter kocsányos tölgy-makkot. 
Ajánlatot kér: Erdőhivatal, Buják (Nográdmegye).

722 -1912. sz.

Pályázati hirdetmény.
Kisküküllő vármegye területén állami keze

lésbe vett községi és némely más erdő és ko
pár területek védelménél, Harangláb község 
székhellyel megüresedett

erdööri állásra
ezennel pályázat hirdettetik.

• Az erdőőr évi fizetése 500 korona, mely elő
léptetés esetén 700 s illetve 900 koronára emel- 
kedhetik.

Mellékilletmény mind a három fizetési foko-
zatban:

Utazási átalánya .... 200 K — f.
Lakbére.......................... 100 „ — f.
Tűzifa átalánya .... 100 „ — f.
Irodai átalánya .... 5 „ — f,
Az országos gazdasági mun

kás- és cselédsegélypénz
tárba való beiratás 3 könyv
után .......................... 31 „ 20 f.

Pályázótól megkivántatik a magyar állampol
gárság, fedhetlen előélet, legalább 24 éves, de 
35 évesnél nem magasabb életkor, ép szellemi 
és testi erő, valamint az erdőőri szakvizsga si
keres letétele, mely adatok hiteles okmányokkal 
igazolandók.

Erdőőri szakiskolát végzett egyének előnyben 
részesülnek.

Sajátkezüleg írt, egy koronás bélyeggel ellá
tott kérvények 1912. évi október hó 15-ig 
a dicsőszentmártoni m. kir. állami erdőhivatalhoz 
adandók be.

Dicsőszentmárton, 1912. évi szept hó 20-án.
M. kir. állami erdó'hivatal.

Eladó
kanadai nyár és pyramis nyár- 

suhángok.
Magasság 3—5 méter. Egyenes növésű, sima 

kérgü, szép fiatal fácskák.
Főhgi erdőgondnokság Tökös, 

u. p. Bellye (Baranyamegye.)
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Fenyőfa-eladás.
A felső- és középvisói közbirtokosság f. évi 

október hó 6-án d. e. II órakor Felsővisó 
községházán tartandó, zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött, szóbeli nyilvános árverésen eladja 
az erdejében a f. évi tavaszi szélviharok által 
kidöntött és azóta a közbirtokosság által lekér- 
geztetett és lecsúcsozott mintegy 12000 darab 
ugyanannyi m3-t kitevő egészséges fenyőszálfát, 
ajnely a vevő által lesz a rakpartra saját költ
ségén kikezelendő és ott méretezendő és számba- 
veendő.

Kikiáltási ár m3-ként 7 (hét) korona.
A bánatpénz 5000 (ötezer) korona.
Az árverési és szerződési feltételek megtekint

hetők Felsővisó községházán és a felsővisói m. 
kir. járási erdőgondnokságnál, ahol egyéb fel
világosítások is nyerhetők.

Felsővisó (Máramarosmegye), 1912. évi szep
tember hó 8-án.

Mán Lajos, 
kb. elnök.

2556—1912. sz.

Faeladási hirdetmény.
A román bánáti vagyonközség részéről köz

hírré tétetik, hogy a tulajdonát képező és a 
91412—1905. szám alatt jóváhagyott üzemterv 
és ezzel kapcsolatos 104166 — 1912. számú bel- 
ügyministeri rendelet alapján kihasználásra elő
irt, Márga község határában fekvő, „C“ gazda
sági osztály 1. vágássorozat, III. tag 685'54 k. 
holdat kitevő 34., 35., 37. és 38. számú erdő
részletein előforduló, mintegy 22477 m3 bükk- 
haszon és 127376 m3bükk tűzifára becsült összes 
fatömeg zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
versenytárgyalás útján eladatni.

Érdekelt vevők {elhivatnak, hogy 14000 (tizen
négyezer) korona bánatpénzzel felszerelt zárt 
írásbeli ajánlataikat, — melyben az árverésre 
bocsájtott összes fatömegre megajánlott összes 
tőár. számokkal és betűkkel kétséget kizáró 
módon kiírandó, — a vagyonközség erdőhivatalá
hoz Karánsebesen legkésőbb 1912. évi október 
hó 29-én délelőtti 10 óráig annál is inkább 
adják be, mert úgy az elkésve érkezett, vala

mint bánatpénz nélkül vagy távirati úton benyúj
tott ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az árverési és faeladási feltételek megtekint
hetők a vagyonközség erdőhivatalánál Karán
sebesen, ahol az ajánlatok benyújtására nyom
tatott űrlapok is kaphatók, és ajánlattevő aján
latában kinyilatkoztatni tartozik, hogy az eladási 
feltételeket ismeri és magára nézve feltétlenül 
kötelezőknek elismeri.

Karánsebes, 1912. szeptember hó 18-án.
A román bánáti vagyonközség 

erdőhivatala.

2520/1912. sz.

Faeladási hirdetmény.
A román bánáti vagyonközség részéről köz

hírré tétetik, hogy a tulajdonát képező és a 
91412/905. szám alatt jóváhagyott üzemterv és 
ezzel kapcsolatosan az 50356/912. számú föld
mivelésügyi ministeri rendelettel kihasználásra 
előirt Márga község határában fekvő, „C“ gazda
sági osztály I. vágássorozat, I. tag 13—24. számú 
532'03 k. holdat kitevő erdőterületein előfor
duló összes 12839 m3 fenyő haszon és 53167 
m3 fenyő és bükk tüzifatömeg zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen fog 
eladatni.

Venni szándékozók felavatnak, hogy zárt 
írásbeli ajánlatukat, amelyben az eladás tárgyát 
képező összes fatömegre megajánlott összes 
vételárt számokkal és betűkkel kétséget kizáró 
módon kell kiírni, — a volt 13. számú román 
bánáti határőrezred vagyonközségéhez Karán
sebesen legkésőbb 1912. évi október hó 29-én 
délelőtt 10 óráig annál is inkább nyújtsák be, 
mert elkésve érkezett, valamint táviráti úton és 
bánatpénz nélkül benyújtott ajánlatok figyelembe 
nem fognak vétetni.

Ajánlattevő az ajánlatát 10000 (tízezer) ko
rona bánatpénzzel felszerelni és abban kinyilat
koztatni tartozik, hogy az eladás tárgyát, valamint 
a részletes eladási feltételeket ismeri és utóbbia
kat magára feltétlenül kötelezőknek elfogadja.

Karándebes, 1912. évi szeptember hó 11.
A román bánáti vagyonközség 

erdőhivatala.
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5—1912. szám.

Faárverési hirdetmény.
A fenesi volt úrbéresek közönsége nevében 

ezennel közhírré tesszük, hogy a tulajdonukat 
képező, mintegy 400 00 kát. holdon szétszór
tan álló és a m. kir. földmívelésügyi minister 
urnák 45608—1912. számú rendeletével el
adásra engedélyezett 2045 m3 hászonfára és 
976 m3 tűzifára becsült 30—105 cmtr mell
magassági átmérővel bíró 1442 szál tölgy törzset 
a folyó évi október hó 7-én d. e. 9 óra
kor kezdődő és Fenes községházánál (Alsó- 
Fehér vármegye) megtartandó nyilvános szó és 
írásbeli ajánlattal összekötött árverésen a legtöb
bet ígérőnek eladja.

Kikiáltási ár 18809 (tizennyolcezernyolcszáz- 
kilenc) korona.

Bánatpénz ennek 10%-a.
Fenti fatömeg az egy tömegben való eladás 

nem sikerülése esetén a következő öt kisebb 
részletben fog árvereztetni.

I- ső csoport áll 276 drb 30—50 cm. és 438 
drb 50—90 cm. mellmagasságban mért át
mérőjű szálfákból, összesen 1303 m3 haszon- és 
635 m3 tűzifára becsült fából, melynek kikiáltási 
ára 12167 korona.

Éhez tartoznak a „Felső lár“ dűlőben álló 
1_454. és 1001—1260. számmal megjelölt 
szálak.

II- ik csoportban van 192 szál 30- 50 cm. és 
69 szál 50—80 cm. mellmagasságban mért át
mérőjű tölgyszál; 242 m3 haszonfa és 115 m3 
tűzifára becsülve. Kikiáltási ára 2033 korona.

A „Sub Kalinyásza“ dűlőben a 455—606. 
és 1261—1366. számokkal ellátott szálfák.

III- ik csoportban van 27 szál 30—50 cm., 
60 szál 50—85 cm. átmérőjű 104 m3 haszon- 
és 59 m3 tüzifatartalomra becsült tölgyfa. Ki
kiáltási ára 1158 korona.

A „Gaura Kaluluj" dűlőben a 607—656. és 
1370—1407. számú szálak.

IV- ik csoportban van 186 szál 30'—50 cm., 
120 szál 50-75 cm. átmérőjű 304 m3 haszon- 
és 190 m3 tűzifára becsült tölgyfa. Kikiáltási 
ára 2588 korona.

A „Korabia“ dűlőben a 659—764. és 1419— 
1600. számú szálak.

V- ik csoportban van 35 szál 30—40 cm., 
39 szál 50—80 cm. átmérőjű 92 m3 haszon- 
és 46 m3 tűzifára becsült fa. Kikiáltási ár 863 
korona.

Az „Urzistye" dűlőben az 1601—1674. számú 
szálak.

Az erdő a galacz—fenesi vasúti állomástól 
átlag 7 kilométer távolságra fekszik.

Utó-, valamint távirati ajánlatok nem fogad
tatnak el. A fatömeg becsáron alól eladatni 
nem fog.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a hiva
talos órák' alatt alólirottnál, valamint a nagy- 
enyedi m. kir. állami erdőhivatalnál megtekint
hetők.

KeltFenesen, 1912. évi szeptember hó 12-én.
Rád Traján.

úrb. elnök.

3721—1912. sz.

Pályázat
egy erdőőri (II. oszt, altiszti), egy 1. oszt, és 
egy II. oszt, segéderdőőri, valamint előléptetés 
esetén egy I. oszt, és egy II. oszt, erdőlegényi 
állásra.

Pályázatot hirdetek egy erdőőri (11. oszt, al
tiszti), egy I. oszt, és egy II. oszt, segéderdőőri, 
valamint előléptetés esetén egy I. oszt, és egy 
II. oszt, erdőlegényi állásra.

Az ezen állásokra pályázók az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-ában körülirt szakképzettség
gel, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kívánók ezenkívül még ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó, halló és be
szélő képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyítvánnyal, valamint életkorukról 
és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv
ismeretükről, katonai kötelezettségükről szóló 
bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg irt 
kérvényeiket 1912. évi november hó 2-áig a 
szászsebesi m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be.

Szászsebesen, 1912. évi szept. hó 20-án.
M. kir. erdőhivatal.

7~T'| . * uradalmának vadászatát, bérlet vagy dara- 
£ ££\£ bonkénti lelövés útján magas áron értékesí- 
-------------- teni óhajtja, vagy feles számú anyavadját 
2—3-szoros áron élve eladni kívánja; aki bármiféle élő
vadat vásárolni akar, az forduljon a : Vadászgazdasági 
irodához Budapest, Üllői-út 16/B.
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„Korona fegyver« MÄ

F’íílzPr'f ÍT cs> és kir- udv- fegyvergyáros L UKlll kJ. WEIPERT (Erzgebirge.)

Akácmagot bármely mennyiségben szállítok I
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Gyümölcs, magvakat és 
Tölgy, azok

.es csemetéit 
Tűlevelű ajánlja

SÁNDOR IMRE “
SZÉKESFEHÉRVÁR.

| 
Pontos kiszolgálás!

Akácmagot bármely mennyiségben szállítok!

El
I 
I

Tölgycsemetét,

'I

Faiskolaterület 100 hold.

Jegenyei enyőmagot 
és Csemetét, 

Tölgymakkot,

mindennemű

erdészeti magvakat és csemetéket, 
gyümölcsmagvakat, vadoncekat 

ajánl őszi szállításra és előjegyzéseket kér 

FARAGÓ BÉLA 
csász. és kir. udvari szállító 

magyar magpergetö gyára 
Erdészeti csemete-telepek 

ZALAEGERSZEG.
Árajánlattal kívánatra szívesen szolgálok.

..... ...... MAGYAR - ---------FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELŐINEK ÉS FAKERESKEDŐINEK LEGELTERJEDTEBB 

------------------------- i SZAKLAPJA |------------------------- 
--------- VV-------- - 

Fakereskedőkriek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
VI., Podmaniczky-utca 71.

Mutatványszí

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.....................1 K.

Vadászati f

Remetei KŐVÁRY
őmunkatárs :

JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

' Múzeum-kőrút 2-ík szám.

Kartársak!

A pénzügyminister úr által folyó hó 17-én az 
országgyűléshez benyújtott új nyugdíjtörvény
javaslat azon kedvezményéből, hogy a teljes 
nyugdíjra igényt adó szolgálati idő, a főiskolán 
képzett tiszti személyzetnél, illetőleg a személyes 
bátorságot igénylő s a legnagyobbrészt külszol
gálatot is teljesítő altiszteknél és legénységnél 
35 évben állapíttatik meg, az államerdészeti, ága
zatoknál szolgáló tiszti és altiszti személyzet ki
fejezetten kihagyatott.

Hogy ezen, ránk nézve a legnagyobb mér
tékben lealázó intézkedés — amennyiben még 
lehetséges — meg legyen változtatva, a legsür
gősebben akcióba kell lépnünk.

Ennek megindítása céljából mi az alábbi in
dítványt terjesztettük be az országos erdészeti 
egyesület igazgató választmányához. Kérünk 
benneteket, hogy azt a legsürgősebben tárgyal
játok és tegyétek magatokévá. Egyben pedig, 
miután ezt a lépést magában elegendőnek nem 
tartjuk, indítványozzuk, hogy minden hatóság 
legalább két tisztviselőt küldjön ki kebeléből, aki 
sérelmünket a kormány előtt küldöttségileg elő
adja s annak orvoslását szorgalmazza.

Indítványunkat közöljétek kerületeitek ország
gyűlési képviselőivel s kérjétek fel őket annak, 
úgy a pártban, mint a pénzügyi bizottságban, 
sőt lehetőleg magában a házban leendő hat
hatós támogatására.

Tekintve pedig, hogy az idő felette rövid, a 
törvény még ez évben tárgyalva, szentesítve, 
sőt visszamenőleg életbe is Iqsz léptetve, kérünk 

benneteket, hogy kiküldötteiteket Szentimrey 
Dániel m. kir. főerdőtanácsos kartársunkkal tu
dassátok, hogy a leendő felutazás idejére s a 
teendő további lépésekre vonatkozó szükséges 
megállapodások rövidesen és pedig még október 
hó első felében létre jöhessenek.

Máramarossziget, 1912. szeptember 30.
A Szigeten lakó államerdészeti tisztikar.

Nagy méltóságú Elnök Ur,
Tekintetes Igazgató Választmány!

Az „Állami .Tisztviselők Lapja“ folyó hó 20-án meg
jelent 2ó. számában „az állami alkalmazottak, valamint 
azok özvegyeinek és árváinak ellátása“ cím alatt kivo
natosan közöltetett a nyugdíj-törvényjavaslat, mely a m. 
kir. pénzügyminister úr által folyó hó 17-én már a kép
viselőházhoz be is nyújtatoft.

Ezen közlemény szerint a szolgálati időnek harmincöt 
évre való leszállítása tekintetében intézkedő 11. §. a 
harmincöt éves teljes nyugdíjra jogosító szolgálat kedvez
ményét a tudományegyetemen, a műegyetemen vagy 
jogakadémián szerzett főiskolai képzettségre korlátozza, 
oly hozzáadással, hogy: „a tudományegyetemen, mű
egyetemen vagy jogakadémián szerzett főiskolai képzett
séggel egyenlőnek tekintendő a más főiskolán vagy aka
démián szerzett képzettség abban az esetben, ha az 
illető főiskolára vagy akadémiára való felvételnek felté
telét a középiskola nyolc osztályának bevégzése után az 
érettségi vizsgának sikeres letétele képezte s ha a fő
iskola vagy akadémiai tanulmányok szabályszerű befeje
zéséhez legalább négy évi tanulmány volt, szükséges.“

Ezen intézkedés, az államot erdészeti oklevél alapján 
szolgáló tisztikarra, miután ezzel a 35 éves szolgálat 
kedvezményéből kizárattak, nemcsak hogy felette sérel
mes, de egyúttal a legnagyobb mértékben, lealázó is, 
mert az főiskolai képzettségüknek lekicsinylését, okleve
lüknek leminősítését tartalmazza, holott alig van szolgá? 
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lati ág, hol az oklevél megszerzése, illetőleg a végleges 
állami alkalmazás lehetősége, a főiskola elvégzésén kívül 
utólagos két évi gyakorlathoz kötött államvizsga letételé
hez volna kötve.

Eltekintve attól, hogy a mai erdészeti tisztikarnak 
zöme államszolgálatába történt felvétele előtt, de az aka
démia elvégzése, sőt az oklevél megszerzése után, mint 
műszaki dijnok tett éveken át szolgálatot, amely időnek 
a nyugdíjjogosultságba való beszámítása iránt a javaslat 
— sajnos — szintén nem intézkedik, az egy évvel rövi- 
debb tartalmú főiskolai látogatással szemben, a teljes 
nyugdíjigény megszerzésénél 5 évi rövidülést szenved, 
holott csak röviddel ezelőtt, az erdőmérnöki cím rend
szeresítése alkalmával a magas kormány által, az erdé
szeti akadémiának 3 év alatt történt elvégzése alapján 
szerzett oklevél, a négy évre felemelt kurzus alapján 
szerzett oklevéllel, teljesen egyenrangúnak lett elismerve 
és kijelentve.

Még kirívóbb a sérelem, ha látjuk, hogy katonai szol
gálat esetén az egyetemi hallgatók csak 7 semestert 
kötelesek hallgatni, amely kedvezmény az erdészeti aka
démiára soha kiterjesztve nem volt; a szorgalmi időbeli 
különbség így egy fél évre csökken, számbavéve, hogy 
az erdészeti tisztikarnak 70-nél magasabb százaléka 
fegyver alatt tétt, illetőleg tesz eleget katonai kötelezett
ségének.

Rá kell mutatnunk, hogy a jogi képzettséghez kötött 
szolgálati ágazatoknál még ma is számos tisztviselő tel
jesít szolgálatot, ki jogi tanulmányait a 70 es évek má
sodik felében jogakadémiákon három, sőt jelesül Eperje
sen két év alatt végezte és végezhette, akikre pedig a 
törvény kedvezménye épp úgy kiterjed, mint a tudomány
egyetemen szerzett főiskolai képzettség alapján alkal
mazott gyógyszerész alkalmazottakra a m. kir. belügy- 
ministeriumban, akik két évi főiskolai látogatás után, 
eddigelé érettségi vizsga előfeltétele nélkül szerezhették 
meg oklevelüket

Fájdalmas látnunk, hogy addig, amig a m. kir. csend
őrség, rendőrség, pénzügyőrség legénységére, a bírósági 
fogházaknál, fegyintézeteknél, javítóintézeteknél alkalma
zott őrszemélyzetre a 35 éves szolgálat kedvezményét a 
javaslat kiterjeszti, addig a mi nagyrészben már erdőőri 
szakiskolát végzett, de kivétel nélkül erdőőri szakvizsgát 
tett, erdőőri személyzetünktől ezt megtagadja, holott a mi 
altiszti karunk leggyakrabban lakóhelyektől távol, zord, 
szegény vidéken kénytelen leélni családostul életét s 
válogatás nélkül hóban, fagyban, teljesít szolgálatot, akik
től a szolgálat nemcsak egészségüket, testi épségüket, 
de bizony vadorzókkal, notórius kihágókkal szemben, nem 
ritkán életüket is követeli.

Ez okból tisztelettel indítványozzuk, méltóztassék — 
ha még eddig meg nem történt volna — előadott sérel
münket lehető legsürgősebben tárgyalás alá venni, s 
esetleg, miután a bányászati és kohászati oklevéllel bíró 
tisztikart ugyanezen sérelem érte, az .országos bányászati 

ERDÉSZ

és kohászati egyesülettel érintkezésbe lépve, oda hatni, 
hogy a bennünket fenyegető s méltán az elkeseredésig 
mélységes imminens sérelem az országgyűlés által, a 
magas kormány hozzájárulásával elhárittassék s illetőleg 
előadott indokainknak az illetékes helyeken való feltárá
sával, a 35 éves szolgálat kedvezménye, úgy az okle
véllel bíró erdészeti tiszti, mint a minősített altisztikarra 
kiterjesztessék.

Magyarország mai helyzete és a 
magyar erdészet.

Irta zsarolyáni Márton Sándor m. kir. erdőtanácsos. 

(Befejező közlemény.)

A meglevő szervezeti bajokat egyes példákkal 
megvilágosítva, áttérek arra, hogy erdőgazdasági 
politikai szempontból mily tények előtt állunk s 
mik a teendők. Négy ily tényt találok:

Első tény, hogy az erdőknek összeírása, osz
tályozása, átvizsgálásra szorul és ez nem halaszt
ható, mert a főirányításnak tájékozatlanul ma
radni annyit jelentene, mint az egész ügyet 
éppen a rendezéskor kísérletezés veszélyeinek 
kitenni.

Második tény, hogy a feltétlen erdőtalaj ol
talmára nincs elég törvényes intézkedésünk, mit 
igazol:

a) a sok irtás, parcellázás, más mívelési ágra 
változtatás, mely miatt csupán a vízmosások és 
teljesen kopárok területe hallomásom szerint 
55000 kát. hold;

Ö) a feltétlen erdőtalaj beerdősítése nem . tör
tént kellő mérvben, sőt magánkézen levő er
dőkben úgyszólva, minimálissá vált, és nagyon 
sok területen a kopárrá válás jelei mutatkoznak. 
Befásítandó mintegy 250,000 kát. hold ily terület.

Harmadik tény, hogy a közigazgatási szer
vezetünk nem vált be, mit igazol az a legujabbi 
rendelkezés, miszerint átdolgozása foganatba 
vétetett.

Negyedik tény, az erdőhasznosítás-védelem 
nincs felkarolva kellően, mit bizonyít az, hogy 
a kincstári erdők beruházása még ezentúl fog 
megkezdődni.

Az első tényt már —■ úgy hiszem — eléggé 
megvilágítottam.

A második tényt úgy tekintem, mint 
amelynél fő az eredmény, mely a feltétlen 
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erdőtalaj termőképességének fentartásá- 
ban kell hogy nyilvánuljon.

A feltétlen erdőtalaj termőképességét alászál
lítja, illetve tönkre teszi:

1. Az erdőnek kiirtása s talajának, illetve 
a fátlan feltétlen erdőtalajnak más mivelési 
ágra való használata.

Ez okból meg kell akadályozni a jövő irtást, 
és hogy ha az irtás mégis megtörtént, az új 
irtáson s a ma is fátlan erdőtalajon s kopáron 
a befásítást foganatosítni kell. Az államnak ugyanis 
a célhoz képest kötelessége gondoskodni a tala
joknak állandó hasznosításáról, tehát a feltétlen 
erdőtalajnak erdőmíveléssel való jövedelmezte- 
téséről. E célt tekintve, következő törvénybe 
veendő szabályokat tartom alkalmazandóknak:

1. A telekkönyvben minden feltétlen erdő
talajjal bíró területre nézve fel kell jegyezni, 
hogy az illető területnek talaja feltétlen erdő
talaj, mely egyéb mivelési ágra csakis a föld- 
mívelésügyi m. kir. ministernek engedélye mel
lett használható.

2. Minden oly adás-vételi szerződés, amely
nek tárgya valamely erdőtalaj, közjegyző előtt 
kötendő s ezen szerződésbe szószerint beveendő 
az erdőre, avagy feltétlen erdőtalajra vonatkozó 
telekkönyvi feljegyzés s a közjegyző köteles 
ezen feljegyzés minőségét s jelentőségét (t. i. 
hogy feltétlen erdőtalajon az erdőt kiirtani csak 
a földmívelésügyi m. kir. minister engedélye 
mellett szabad és az ennek ellenére történő irtás 
után felmerülő újrabeerdősítés költségeiért fele
lősség viselendő) az ügyletet kötő feleknek élő
szóval megmagyarázni s ennek megtörténtét a 
szerződés szövegében tanúsítani. Az ily szöveg
nek befoglalása, irtás esetére, a vevőnek fele
lősségét állapítaná meg. Az ily szerződéseknek 
egy példánya a közjegyzőnél 6 évig megőr
zendő s a telekkönyv minden erdőátirásról az 
illetékes erdőhatóságot köteles volna értesíteni.

Éhez képest, ha az említett valamelyik szer- 
, ződésből ezek a most említett kitételek hiányoz
nak, avagy a szerződés nem közjegyző előtt 
köttetett, az eladó a telekkönyvi átírás megtör
téntétől számított hat évig, a 6 év alatt történő 
irtásokért felelős és viselni tartozik az újonnan 
leendő befásítás költségeit.

3. Ha valamelyik feltétlen erdőtalajon irtás 
történik, a közigazgatási bizottság megvizsgálja, 
hogy az irtás miatt tett első hivatalos lépések 
idejétől visszamenőleg 6 év óta történt telek
könyvi tulajdonos-változások szerint és az előző 
pont értelmében, ki a felelős az irtásból szár
mazó következményekért.

A megállapítás ellen birtokon kívül felebbe- 
zés adható be a földmivelésügyi m. kir. minis- 
terhez, ki a felebbezésnek a felelősségre vonat
kozó részére nézve 6 hó alatt végérvényesen 
döntene.

Az, kinek felelőssége megállapíttatott, az első
fokú megállapítástól számított egy éven belől a) 
vagy megkezdi az erdősítést, vagy b) kát. hol
danként 60 koronát az újra beerdősítés költsé
geire az illetékes adóhivatalba befizet, (mely 
befizetett összeg után, részletenként a felhasz
nálásig, az állam törvényes kamatot fizet), s ez 
alapon kéri, hogy az állam, a befizetés terhére 
az erdősítést foganatosítsa, c) Ha mindezeket 
meg nem teszi, a jelen birtokos lesz arra kö
telezve, de fenmarad kártérítési joga az eladó
val szemben, mit polgári utón érvényesíthet. Ha 
a mostani birtokos sem tesz eleget fél év alatt 
kötelezettségének, az állam az illető területet 
birtokába venni tartozik és az egész birtokra, 
amelyhez a befásítandó terület tartozik, első 
helyi érvénynyel a befásítandó területnek kát. 
hold számához képest kát. holdankénti 60 koronát 
tábláztát be a beerdősítés költségeinek fedezé
sére s 6 év alatt a területet beerdősíti.

4. Az állam által befásított területet a birtokba 
vételtől számított 6 év elmúltával az akkori te
lekkönyvi tulajdonos kérésére köteles az állam, 
a beerdősítés tényleges 3. b) szerinti költségei
nek leszámolása és a 3. c) esetén a tényleges 
kiadás szerint számított összeg és kamatainak 
az állam részére való megtérítése mellett, a 
birtokot visszabocsátani. Ha az állam által tör
tént birtokbavételtől számított 30 év alatt a birtok 
visszaadása nem kéretett: a birtok az állam 
tulajdonába megy át.

5. Az ezen eljárásból származó beadványok, 
betáblázások stb. bélyeg-s illetékmentesek.

6. Ha az eladási szerződés ezen pontoknak 
érvényre emelése előtt köttetett: a beerdősítésről
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a jelenlegi birtokos tartozik az I. 3. a), b), c) 
alatt tárgyalt módon gondoskodni.

Indokolásul felhozom, hogy így röviden meg 
volna oldva a kopárok s feltétlen erdőtalajok 
beerdősítése és hogy e szabályok feleslegessé 
tennék az eddigi büntető rendszert, mely ellen
szenvet kelt s a cél ily módon jól el lenne érve 
és a birtokváltozások jól volnának vezethetők; 
a cél elérésén kívül pedig egyéb kívánni való 
nem fordulhat elő és megfelelőbb, ha a bírság
pénz is beerdősítésre fordíttatik, mert a cél a 
beerdősítés foganatosítása, nem pedig a bírsá
golás.

II. Minden földtulajdonos, kinek feltétlen 
erdőtalajként minősített, bár be nem fásitott, 
avagy kopár területe, vagy nyílt futóhomokos 
területe van : köteles e területét erdősíteni s 
mint erdőt kezelni, Az erdősítésre a birtokos 
felhívandó s e tekintetben az I. 3. a), b), c) 
alattiak szerint kell eljárni.

III. A feltétlen erdötalajnak késedelmes be- 
erdősitése. E tekintetben megállapítandó volna 
törvényhozásilag, hogy a kivágott feltétlen erdő
talajnak beerdősítését, a kivágás megkezdésétől 
számított 3 év alatt megkezdeni s ettől számí
tott 3 év alatt befejezni tartozik.

E végből köteles minden erdőbirtokos, aki 
erdejében fát vágatott, a vágatásra következő 
julius hó végéig a községi elöljáróságnál szóval 
vagy az illetékes erdőhatóságnál írásban bejelen
teni, hogy erdejében az elmúlt év julius hó 
1-től tartó idő alatt fát vágatott. A községi elöl
járóság a bejelentést az illetékes erdőhatósághoz 
az illető év augusztus hó végéig áttenni köteles, 
és az erdőhatóság a továbbiakra nézve intéz
kedik.

E bejelentésnek elmulasztása esetén az illeté
kes erdőhatóság a helyszínén az illető birtokos 
költségén állapítja meg a vágatás megkezdésé
nek idejét.

Ha a birtokos erdősítési kötelezettségének 
eleget nem tesz, az I. 3., 4. alattiak lépnek ér
vénybe. Ily módon a bírságolás ismét elmaradna 
s a cél el volna érve.

IV. A faállománynak életképességét s keltő 
sűrűségét veszélyeztető körülmények. Ilyenek 
az emberek részéről a korai vagy túlságos le

geltetés. E tekintetben korai a legeltetés, ha az 
állat a fák csúcsát elérheti avagy lehajthatja, és 
túlságos a legeltetés, ha az állatok száma túl
haladja azt az állatlétszámot, amely az illető 
területen jól tud lakni, mert éhezvén, a fákat 
rágja.

Az elsőre e tekintetben elegendő a már meg
levő meghatározás, t. i. a legeltetés mindaddig 
tilos, amig a legelő állat a fában vagy talajban 
kárt tehet. A másodikra nézve mindenik erdő
birtokos értesítendő volna,' hogy kát. holdanként 
hány darab s mily állatot hajthat be, s ez az 
erdei érték- s árszabályba be volna veendő s 
énnek kiadásával megtörténnék az értesítés is.

Harmadik tény. Hogy miként nem vált 
be erdészeti közigazgatásunk — erről igen 
sokat lehetne írni, valamint arról is azonban, 
hogy mily irányban helyes. Ezt a két szempontot, 
nehogy hosszadalmas legyek, mellőzöm, csupán 
azt a képet mutatom be, amely a községi, volt 
úrbéres stb. erdők kezeléséről s ügyeinek köz
igazgatási elintézéséről már 26 éven át szerzett 
tapasztalataimból előttem kialakult.

A mai szervezés erőforgácsolásra vezetett; 
egy ügy sorban adatik hivatalról hivatalra s egy 
ügy 9—16 iktatást igényel a foganatosításig, a 
mai erdőgondnoksági, erdőhivatali s erdőfel
ügyelői rendszer mellett. E helyett következőt 
tartanám helyesnek:

A központi igazgatás erdészeti főosztályához 
tartoznának az összes, állami erdőtisztek egy 
létszámba. A központi főnök (a cim mellékes) 
az alább kimutatandó főkerületi főnökök véle
ményének meghallgatása mellett, az országos 
erdőgazdasági ügyekben s az összes személyi 
ügyekben a ministernek tenne előterjesztést. Az 
ország beosztatnék a központi főnök alá Du
nántúl, Dunáninnen, Duna-Tisza köze, Tiszán- 
innen, Tiszántúl, Felsőerdély, Alsóerdély és 
Tisza-Maros szöge nevű erdő főkerületekre, 
melyeknek főnöke mellé be volna osztva a 
szükséges számú erdőtiszt. A főkerületek ke
rületekből állnának, melyeknek főnöke egyúttal 
kir. erdőfelügyelővé is kineveztetnék s beosztat
nának hozzá a szükséges számban erdőtisztek, 
kik egyúttal a kir. erdőfelügyelőnek helyettesei 
is volnának. A kerületek erdőtiszti kerületekre 
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osztatnának, egy-egy erdőtiszt vezetése alatt oly- 
formán, hogy az összes erdészeti teendőket 
ugyanazon kerület nevében végezné az erdő
tiszt, nem volna külön iktatója stb., csak előadó
könyve. Az ügyiratokat a főnökök, illetve he
lyetteseik imák alá. A külső szemléket a főnök 
utasítása szerint végeznék az erdőtisztek.

A) A kerületekhez tartozó erdőtisztek kö- 
telességszerüleg:

1. bejárnák évenként legalább egyszer a ke
rületükbe eső összes erdőket;

2. útjaik alatt az állami kezelés alatt álló 
erdőknél elkészítenék a kezelés (üzem) tervet, s 
végeznék a szakteendőket. Egyéb erdőkben 
szaktanácsot adnának, szakteendőt közvetlenül 
csak főnökük engedélyével az érdekelt birtokos 
kérelme alapján, ennek költségére teljesíthet
nének ;

3. főnöküknek minderről, a tapasztalataikról, 
intézkedéseikről szó- vagy Írásbeli jelentést tenné
nek, a főnök kívánsága szerint.

B) A kerületi erdőtisztek jogosítva vol
nának :

1. minden erdőben a világosan törvénybe 
ütköző cselekményt betiltani;

2. az állami kezelés alatt álló birtokokon az 
időnként levágható faállományt természetben ki
jelölni s a fahasználatot a birtokos kérésére, a 
következő évire is előre kiterjeszteni, továbbá 
egyes kisebb fahasználatot, az illető erdőnek 
egy százalékával felérő terület szerint, avagy, az 
erre számítható fatömegnek levágását mindenik 
birtokról minden második évben engedélyezni;

3. az összes erdőkben a véleménye szerint 
legeltetés alá bocsátható faállományokat a ter
mészetben kijelölni;

4. az összes -erdőkben a szükséges erdősí
tést elrendelni, avagy a beerdősítésnek egy évvel 
való' elodázását egy ízben megengedni, ha a 
kivágatástól számítva még nem telt el 3 év ;

5. egyéb kisebb használatot, mint fűkaszálást, 
lombtakarmány,-gyűjtést engedélyezni és a .sor
közi használatnak, mezőgazdasági használatnak 
folytatólag egy évvel való meghosszabbítását 
megengedni;

6. Az egyéb ide utalt ügyeket végezni.
C) A kerületi főnök köteles volna:

1. a helyetteseket ellenőrizni, külső útjaikat 
elrendelni, beosztani ;

2. az erdőtisztek által kiadott engedélyekről 
kimutatást vezettetni, ezt az illető erdőtiszttel 
aláíratni és saját aláírásukkal ellátni;

3. szaktanácsot mindenkinek adni;
4. az igazgatással járó személyi ügyeket elő

terjeszteni, a dologi ügyeket intézni s foganato
síttatni ;

5. a törvény végrehajtására felügyelni, ezt 
ellenőrizni, s a foganatosítást elrendelni;

6. a közigazgatási bizottságban, melynek hiva
talból volna tagja, az előadói teendőket végezni;

7. helyettesei által adott használati, favágatási, 
időhaladéki, s véleménye szerint erdőgazdasági 
szempontból sérelmes engedélyeket visszavonni.

D) A kerületi főnök jogosítva volna:
1. az összes erdőkben a világosan törvénybe 

ütköző cselekményt eltiltani;
2. a tilos cselekmények miatt a további el

járást indítványozni;
3. a rendszeres gazdasági terv szerinti keze

lés alá tartozó erdőkben a fahasználatot 10—10 
évcsoportonként előre engedélyezni;

4. az összes erdőkben egyéb használatra nézve 
helyetteseivel egyenlő hatáskört gyakorolni az 
ezekre nézve felsorolt B) 3—5. pontot illetőleg;

5. állami csemetekertek csemetekészletét kerü
letén belül felhasználtatni vagy az erdőbirtoko
sok közt kiosztani, a kiosztásra általánosságban 
megállapítandó szabályok szerint;

6. a személyzet foglalkoztatása felől, s így a 
megállapítandó szabadságidőre nézve is önállóan 
intézkedni;

7. a beosztott személyzettel szemben a meg
állapítandó függelmi s fegyelmi szabályzat alap
ján eljárni;

8. a készített gazdasági terveket 500 kát. 
holdnál kisebb erdőkre, s az összes átvizsgáló 
munkálatokat jóváhagyni, az ezek közül felül
vizsgálati kérelemmel megtámadottakat, vala
mint az 500 kát. holdnál nagyobb erdőknek 
gazdasági terveit felterjeszteni.

E) A főkerület teendői volnának:
1. ellenőrizni a kerületeket;
2. a II. fokú eljárást végezni, mint a központi 

igazgatás tagjai;
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3. felülvizsgálatokat teljesítni;
4. az összes személyi ügyeket intézni. És 

jogosítva volna a főkerület:
F) 1. a kerületek főnökeinek a D) 6-ik pont 

alá tartozó jogával szemben felfolyamodás esetére 
végérvénnyel dönteni;

2. a kerületek főnökeinek D) 7. pont alatti 
jogával szemben felfolyamodás esetében:

a) a kerületi főnök intézkedését hatályon 
kívül helyezni vagy az egész ügyet megszüntetni;

b) alap nélkül kiszabott bírságot a kiszabóval 
megfizettetni;

c) alaptalanul felfolyamodót, intés vagy dor
gálás esetében, az intés vagy dorgálásnak a 
beosztott tiszti személyzettel való közlését elren
delni, — az érdekeltnek szabadságidejéből az 
évre való levonással a függelmi határozatot 
súlyosbítni, s a pénzbírság kiszabás esetén ezt 
kétszeresre felemelni;

d) áthelyeztetés stb. iránt felterjesztést tenni 
a minister elé.

E fő keretek képeznék szerintem a szolgálat 
alapját, melyekhez részletesebb utasítás volna 
kiadandó, de nem oly aprólékos részletekre ki- 
terjedőleg, amelyek az egészet tömkeleggé vál
toztatnák. Ma is nagy baj, hogy oly sok utasítás 
van. Sok már elavult, nem is tartja meg senki 
sem, s még sincs érvényen kívül helyezve

Egyszerűsítendő minden eljárás, s a kidolgo
zás, p. o. a kopár-fásításnál az irodai munka, s 
egyéb eddigi rendelétek stb.

Negyedik tény. Erdeinknek feltárása 
lassan ment, tőkehiány miatt. Most vált 
csak aktuálissá a kincstári erdőknek na
gyobb hasznosítása.

Vannak oly kincstári erdők:
1. melyek ma úgyszólván semmi jövedelmet 

sem adnak, sőt rá kell fizetni és ezek közül
a) vannak, melyek befektetéssel jövedelmezőkké 

válnak;
b) vannak, melyek csak éppen a befektetés tör

lesztő kamatait és az újra befásítás költségeit 
fogják megadni;

c) sehogy sem adhatnak annyi jövedelmet 
sem, amelyek a befektetés kamatait és a fásítási 
költséget visszatérítenék;

2. amelyek ma is jövedelmezők és ezek közül,

a) amelyeknél a jövedelem befektetéssel nö
velhető ;

b) amelyeknél a jövedelem befektetés nélkül 
is jövedelmezőbbekké tehetők.

Ad 1. a) A ma jövedelmet nem adók közé 
tartoznak: a távol fekvő fenyvesek jó faállo
mánya, és a bükkösök.

Az erdőnél a piacon elérhető tiszta jövedelem 
a fő, amely a tőáron felül mutatkozó költségtől 
függ. A lényeg abban rejlik, hogy a tőár nem 
csorbul-e a piacig, a felmerülő költségekkel. 
Hogy a tőár ne csorbuljon, de emelkedjék: ez 
'a szállítási költségeknek apasztásával érhető el. 
Apasztható pedig a szállítási költség vasúttal, s 
vízi szállítással. Mindkettő rendesen nagyobb 
befektetést kíván, amely csak tömeges és leg
alább egy évtizedre szóló szállítás mellett fizeti 
ki magát. Sokat írtak már arról, hogy melyik ol
csóbb, a vízi vagy a vasúti szállítás. Ezt azon
ban nem elvek, hanem a körülmények döntik el.

P. o. Máramarosból a Tisza melléke a felsőbb 
máramarosi erdőkből épületfával tutaj alakjában, 
s az ezen az alsóbb Tisza-mellékről szállított 
tűzifával ellátható. Tutajozható folyóink a Duna, 
Tisza, Vág, Garam, Maros ; részben tutajozhatók 
az Ipoly, Bodrog, Labore, Szamos stb.

Most már attól függ a tutajozás, s az ezen 
való tűzifa-szállítás, (hogy mennyi az illető piac
nak épületfát fogyasztó képessége, mert csak 
az ezen szállított tűzifának szállítási költsége 
olcsó. Ritkán lehet azonban azt mondani, hogy 
a vízi út legyen kizárólagos szállító vonalunk, 
hanem legyen vasútunk is, mely a többi háló
zathoz csatlakozik. Ily egyéb szállító eszközök: 
kötélpályák, csúsztatók stb., mely esetekre nézve 
figyelembe veendőnek tartom a meglevő víz
erők (zuhatag, folyóvíz, ereje) hasznosítását 
villamosság által.

Az úsztatást sem szabad mellékesnek tekin
teni, ha a meder erre alkalmas vagy kevés költ
séggel átalakítható, mert nagyobb költség tűzi
fánál csak nagy mennyiségnél előnyös.

Usztatásra számtalan patak, -folyó alkalmas, 
de legtöbbnyire csak tavasszal és ősszel. Mind
ezen, s egyéb helyi körülményeknek figyelembe 
vétele mellett megállapítható, hogy melyik erdő 
leend jövedelmező a befektetéssel.
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Az ezek közül való választásnál azonban 
döntő körülménynek a következőket tartom: elő
ször, amelyik még fentartható kár nélkül, hagyjuk 
fenn, másodszor: csak azt az. erdőt válasszuk, 
amelyik úgyszólva egészben kivágható 10 - 20 
év alatt, s itt az u. n. tartamos, rendes éven- 
kinti folytonos és egyenlő használati módról le 
kell mondani, mert vasútat 15—20 kát. hold 
évi vágástérért nem érdemes létesíteni mindenütt. 
Ilyenek p o. a vágható koron túl levő, de nem 
elromlott faállományu, nagy terjedelmű bükkö
sök, már azért is, mert itt sok készletfelesleg 
van, mely rendes évi vágásokra osztva, kár nél
kül fenn nem tartható, s minek tartsunk készlet
felesleget.

Ad 1. b) Jövedelmezőbbé tehető erdők kö
zül azok az erdők, amelyek csak a befektetés 
kamatait, s a befásítás költségeit térítik vissza, 
csak abban az esetben vágandók ki, ha fentar- 
tásuk semmi előnyt sem nyújt, sőt káros is le
het ; mert akkor a kivágatással azt a nagy előnyt 
nyerjük, hogy az idős s nem értékes faállomány 
helyett újat, s értékeset telepíthetünk be.

Ilyenek a nagyterjedelmü vén bükkösök.
Ad\ 1. c) Azok az erdők, melyek a befek

tetés kamatait sem fizetik meg, nem arra 
valók, hogy velük kísérletezzünk, s a többi 
erdőnek jövedelmét ezek emésszék fel.

Ily erdők lehetnek a fiatal vágható kort el 
nem ért erdők. Ezekkel várni kell. Továbbá 
lehetnek: régen kiszálait erdők, melyekből az 
értékes- fa kiírtatott, s az értéktelen ott maradt 
és túlkorossá vált.

Ez utóbbiaknál csak azt a részt vágassuk ki, 
vagy erősen gyéríttessük ki, amelyik értékesebb 
fanemek betelepítésére alkalmas. Itt a még eset
leges jó minőségű fát vágassuk ki, adjuk el, s 
a jövedelmet arra használjuk fel, hogy belőle 
az értéktelent kivágassuk, hagyjuk ott ledöntve, 
vagy csak gyűrüztessük és bízzuk sorsára, s 
az így erősen kigyérített területbe jobban jöve
delmező fanemet ültessünk.

így legalább a jövő részére dolgozunk.
Ad: 2. a) A ma is jövedelmező erdőknél, 

melyek jövedelmezőbbé is tehetők, a kiszállítást 
tehetjük olcsóbbá a befektetéssel, s itt fontolóra 
kell venni a befektetésnek évi 10%-nyi érték

veszteségét is, amelyet a jövedelemtöbbletnek, 
a befektetés törlesztési kamatain felül jövedel
mezni kell. Itt már lehet tartamosán gazdálkodni.

Ad\ 2. b) A befektetés nélkül is jövedel
mezőbbé tehető erdők közé a nem feltétlen erdő- 
talaju erdők tartoznak, amint ezt az első rész
ben tárgyaltam.

1911. év végén volt bükk- s egyéb lombfa 
kincstári erdő mintegy 850000 kát. hold, mely
ből bükk s gyertyános mintegy 750000 kát. 
hold. Ezekben mintegy 400000 kát. hold idős 
faállomány.

Az ilyen fának értékesítése bajos dolog, mert 
közlekedéstől elzárt nagy területről van szó. De 
viszont valamikor hozzá kell fogni.

És ha hozzáfogunk a sok befektetés mellett 
való hasznosításhoz, fel keli még itt újra említe
nem, hogy nem szabad az eddigi szolgálati rend
szert fentartani, mert az sikertelenségre is ve
zethet, hanem

a) bő felhatalmazást kell adni az értékesítés 
terén az illető főnöknek, hogy bizonyos árhatá
ron belül üzleteket köthessen;

b) és a főnök az alárendeltjeit belátásához 
képest szintén felhatalmazhassa;

c) a részleteknek elintézése bízassék a fő
nökre, ki azt viszont alantasaira ruházhassa át;

d) tegyen le a központ elvi megállapodá
sokról és arról, hogy mindent kezében tartva, 
ezzel meglassítsa és megbénítsa az értékesítést, 
s az egész eljárást, mert a referensek a külső 
összes erdőket mindannyian nem ismerhetik, 
s azért csak aktaszerüen intézkedhetnek; ezért 
csak a fő irányt, s jelzést adja ki a központ 
teendők gyanánt, s ezt ellenőrizze.

Negyedik eszköz a cél eléréséhez: a 
tapasztalatok felhasznalása.

Uj novelláris törvény készül. Ebben érvénye- 
sítni kell a tapasztalatokat, amelyek 33 év alatt 
bő anyaggal szolgálnak.

A M. E.-nek 1904. évi 23. stb. számaiban 
írtam erről részletesen, mert akkor is aktuális 
volt az ügy. Most csak röviden ismétlem eze
ket. Első a véderdők fogalmának szövegezése, 
melybe beveendő volna, hogy a tarvágás meg
engedhető, há az a felújításért történik, vagy 
ha a talaj megkötésére a tüskök is elegendők, 
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de beveendő, hogy a vágatás után a terület 3 
év alatt felújítandó. A törvény 4. §-a nem elég 
határozott, többféleként magyarázható; úgy szö- 
vegezendő tehát, hogy az erdőn kívül egyéb 
gazdasági művelési módra állandóan nem alkal
mas talaj befásítandó, ha pedig már erdő, erdő
ként fentartandó, a kiirtás tilos.

Az új törvény intézkedjék az összes erdők
nek őrizetéről, ellenben a közös erdőőr tartása 
csakis egybefüggő, nagy, egymástól legfeljebb 
2 km.-re eső erdőknél volna megengedendő. 
Az őrzés össze volna köthető egyéb területek
nek őrzésével is. Az 500 kát. holdnál kisebb 
erdőbirtokon vizsgázott erdőőr tartása ne legyen 
kötelező, mert ez nagy teher. Kimondandó, 
hogy a felesketett erdőőrök vallomása, amig az 
ellenkező be nem bizonyul, hitelesnek veendő.

Az erdőtisztek ne egy ugyanazon közigazga
tási esküt tegyék le, mint az erdőőrök, s ebbe 
az eskübe beveendő, hogy Magyarország tör
vényeit megtartják.

Erdőtiszt csak az lehessen, aki törvényes 
minősítéssel bír. Ha magán erdőbirtokos keze
lésre nem ilyet alkalmaz, az mint altiszt főerdőőr 
tehessen megfelelő esküt s ne legyen mindenki
nek joga, hogy erdőtisztként bárkit feleskettet- 
hessen, bármily kis erdőre.

Az erdőfelügyelőségnek az állami kezeléssel 
kapcsolatba hozatala az elmondottak szerint'tör
ténjék.

Természetesen megváltoztatandó az -erdősíté
sek, a kihágásokra vonatkozó rész és a kopárok
ról szóló fejezet. A törvénymódosítás egyébként 
külön tanulmány, éppen azért nem is foglalkozom 
vele itt bővebben.

Különben is tárgyamnak két főpontja van: 
a megfelelő talajhasználat, ami a természeti 
igazságnak követése és a másik a viszonyokhoz 
illő szolgálása az államérdeknek.

E szolgálatból kívánja az első pont, hogy ne 
gátolja a szolgálat a természeti igazságot, hogy 
mindenik talaj megfelelően használtassák és a 
kellő szolgálatért a tisztviselők megkívánják, hogy 
az állam a tisztviselőket kellően, a kor igényé
hez mért elbánásban részesítse.

Minden emberi intézmény lejárja magát, de 
jön helyette más, s ez váltja fel. A felváltás 

küzdelemmel jár. így a nagytőke sok munkás
kezet köt le maga köré, de éppen a munkások
nak nagy száma nagy súllyal bír, s ez kezd ma 
érvényesülni. A múlt század közepe felé az 
imperiálizmust harcok törték meg, s ime éppen 
Amerikában az osztályuralom kezd lábra kapni.

A mi szerény körünkben az erdőfentartás, s 
erdőgondnoksági rendszer nyitja meg működé
sét 1880-ban; az erdőfentartást ma illő helyére 
teszi át az eddig háttérbe szorított hasznosítás, 
hogy kellő helyet foglaljon el és a szolgálati 
rendszernek gyökeresebb megváltoztatása is 
küszöbön áll. Majd újabb 30 év múlva új kí
vánalmak lesznek betöltendők, e mai újaknak, 
mint akkorra avultaknak felváltása mellett.

A központosításnak engednie kell, mert ön
magára nehezedett, mint a nagy tőkére a sok 
lekötött munkáskéz.

Hatáskört kell adni lefele. Mert visszatérve a 
zentai csatára, melyet Jenő herceg az által nyert 
meg, hogy a török sereg átkelésének idejéről 
értesülést nyerve jó kéme útján, a Kisbátka 
emelkedésre állított tüzérei, amidőn a töröknek 
V« része már átkelt, jói irányzott lövésekkel a 
törökök hidját összezúzták. Ezután Jenő főher
cegnek csak a harcvonalát kellett lekanyarod- 
tatnia s kész volt a győzelem.

Ha parancs ellen is lehetett így eljárni, miért 
ne lehetne, felhatalmazással, s bizton lesz oly 
erdőhatósági főnök, kinek jó kéme s tüzérei 
lesznek s hasznos szolgálatot tehet.

Az utasítások ne legyenek túlhosszuak s 
mindenre kiterjedők, mert az élet az egyes rész
leteket összekombinálja s erre utasítás nem 
lévén, az önállóság kizárásához szokott tiszt
viselő megakad. Akármennyi szabályt állítunk 
fel, mégis igaz, hogy nincs szabály kivétel 
nélkül.

Bízni kell az alantasokban.
Leírhattam volna még a maiak előnyeit, 

amelyek fentartandók. De minek olyat dicsérni, 
ami dicséretre úgy sem szorul. Elég azt mon
danom, amit említettem, meggyőződésem szerint 
mind jó, helyes.

A hibásakat azért emeltem ki, hogy a jótól 
elválaszszam. És amidőn erre vállalkoztam, ezt 
azért tettem, mert amint a maiak sem egy agy-
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nak szüleményei, úgy a jövő sem lesz egy agyé. 
Eszmecserére van szükség; amely meghozza a 
fentiekben tárgyalt főigazságoknak életre kelését. 
**±*±a±a±±*a***±±±±*a±*. mám

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos.

A stereoszkoppal való rendszálmérés menete a követ
kező: A képeknek a keretbe való erősítése után, a mérő
jegyeket az Oi, illetve O2 pontokba állítjuk, amikor is 
azok stereoképe a végtelenben látszik. Most az xi, yi és 
p leolvasások értéke kell, hogy nulla legyen. Ha mi az 
Mi pálca mérőjegyét a Pi pontra állítjuk be, ami az 
L léptéknek jobbra és a pálcának felfelé való eltolása 
által történik, P pont rendszálait xi és yi-t leolvashatjuk. 
Ez alatt az ugyanoly magasságra (yi) emelt M2 mérő
pálca csúcsa az m’2 pontba jutott, az O2 ponttól ugyan
csak xi távolságra. A mérőjegyet (rm) már most a 
mikrométercsavar segítségével addig toljuk vissza, amig 
a jegyek stereoképe a P pontra nem vág, amikor is az 
az M2 mérőjegy, xi—X2 = p értékű eltolását az S 
csavar mérődobján leolvashatjuk.

Az xi, yi és p adatok birtokában a pontok térbeli 
összrendezői már meghatározhatók az ismert képletek 
alapján.

A leírt készüléknél a mérőjegyek mozgathatók, a ké
pek ellenben fix helyzetűek. Lehet az eset azonban 
fordított is, amikor a mérőjegyek fix helyzetűek és a 
képeket kell a kívánt irányban és értékkel eltolni.

Ilyen berendezést mutat az általánosan használt Pulf- 
rich-féle Stereokomparator. A stereokomparátor fő
részei (24. kép) a stereomikroskop (Sm) és az A állvá
nyon nyugvó T mérőkeret, amelyen a Ki és K2 fény
képpár van elhelyezve. Az átlátszó negativ vagy diapo-

sitiv képek megvilágítására szolgálnak az alul elhelyezett 
ti és t2 tükrök.

A stereomikroskop izometrikus rajzát a 25. kép mu
tatja. Oki és Ok2 a k csavar segélyével szemtávolságra 
beállítható okulárok. Cs a mikroskop csöve, amelyben a 
kép nagyítására és megfordítására szolgáló lencsék és 
prizmák vannak elhelyezve. Az objektivnyílások a vi és 
V2 védőtokkal vannak fedve. A képen látható többi be
rendezés az yi rendszál leolvasására szolgál. Ezek L

lépték és N nónius. A leolvasás megkönnyítésére szol
gál az 1 lupe és a t tükör. M a nónius kiigazitó csavara 
és V kerék pedig a mikroszkopszánkónak az y irányban

25. kép.

Azt, hogy a mikroskop csövében miként vannak a 
lencsék és prizmák elhelyezve, a 26. kép mutatja. Oki 
és Ok2 okulár és Obi, Ob2 objektiv lencséken kívül, az 
Rí és R2 Porrorendszerü fordító prizmák és az Fi—F4 
törőprizmák vannak a mikroskopban elhelyezve. A priz
mák célja a fényképekről jövő fénysugarakat megfordí
tani, illetve 90° alatt megtörni.

Az okulár képsíkjában vannak az mi és m2 fix mérő
jegyek elhelyezve.

A stereomikroskop hatszoros nagyítást ad és látó
mezeje a fényképnek csak egy kis területét foglalja 
magába, ami az egész kép áttekinthetőségét zavarja. 
Ha mi az egész lemezt akarjuk egyszerre látni, a mik- 
roskopot egy Helmholtz-féle tükrös telestereoszkoppal 
cseréljük fel.

A stereokomparátor másik főrésze az állványon nyugvó 
főszán (F), amely a képek befogadására és a léptékek 
elhelyezésére szolgál. (27. kép.)

A Ki és K2 fényképfelvételek szorítócsavarokkal (s) 
vannak kereteikbe és ezekkel együtt a Gi és G2 szán
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kókra erősítve. Di és D2 csavarok a képek helyes tájé
kozására szolgálnak. Gi szánka, mely az xT irányban 
mozdítható el, tetszőleges állásában az E emeltyű ál
tal rögzíthető. A G2 szánka, az F főszánnal együtt 
az IxT irányban, továbbá C csavar segélyével az 77 
irányban és az S mikrométer-csavar segélyével pedig a 
Gi és F szánoktól függetlenül az TiT irányban is elmoz
dítható. Az xi rendszál leolvasására szolgál az X lépték, 
melynek N nóniusa az M csavarral igazítható ki; a pa
rallaxis leolvasására pedig a P lépték és S mérődob 
szolgálnak, xi leolvasása 0'1 m/m, p leolvasása pedig 
0-01 pontosságig eszközölhető.*

Fentebbiekben adtam a stereokomparátor rövid le
írását és most áttérek annak használatára.

Egyszerűség kedvéért először azon alesettel fogunk 

(adva két képe által) egyszersmind összrendező ten
gelyrendszerünk kezdőpontjául is szolgál.

Ha mérőjegyeinket az Oi és O2 pontokra állítottuk be, 
a leolvasások értéke nulla kell hogy legyen. Az eset
leges Axi, Ayi és Ap eltéréseket feljegyezzük, vagy ha 
műszerünk lehetővé teszi, akkor a nóniusokat toljuk el 
igazítócsavarjaik segítségével a kívánt irányban és értékkel.

A mérőjegyek beállítása után az mi mérőjegyét a B 
és V kerekek forgatása (tehát az xT irányban a képet, 
az 7F irányban pedig a mikroskópot és így közvetve a 
mérőjegyeket mozgatjuk el) által a bal kép egyik pont
jára vágatva, az 012 mérőjegyet is addig mozdítjuk el,

'y

27.

foglalkozni, midőn az alapvonal vízszintes helyzetű, azaz 
az Oi és O2 optikai középpontok egy magasságban 
fekszenek.

A képeket kereteikbe helyezve leszorítjuk és a Di és 
D2 csavarok segítségével az irányvonalaknak a megfelelő 
fekvést adjuk. Ezután képélességre állítva be mikros- 
kopunkat, igyekszünk a mérőjegyeket a Ki és K2 képek 
egy végtelenben fekvő pontjára hozni, amikor is az mi 
és m2 mérőjegyek stereoképe a végtelenben látszik le
begni. Végtelenben fekvő pontot mindig találunk fel
vételünkön. Legcélszerűbb, ha az irányvonalak (vi V2 
és fi Í2) metszéspontjának Oi és O2 képét választjuk, de 
választhatjuk az irányvonalak egyik végpontját is (vi 
vagy fi); az így kiválasztott végtelenben fekvő pont 

* A mellékelt 27. képen a készülék alkatrészei könnyebb át
tekinthetőség céljából némileg eltorzított módon vannak ábrázolva, 
minek következménye, hogy a méretek aránya a valóságtól lénye
gesen eltér.

kép.

a már ismert módon, a parallaxis csavar segítségével, 
míg a mérőjegyek stereoképe a bemérendő pont stereo- 
képére nem vág; a mérődob és a mellette levő lépték 
leolvasása adja a keresett parallaxis értéket, míg az xi 
és yi koordináták a megfelelő léptékekről szintén leolvas
hatók. Ennek megtörténte után megkezdhetjük következő 
pontunk bemérését.

A lemért adatokkal matematikai vagy grafikai úton 
meghatározhatjuk tereppontjaink helyét a térképen.

Az esetben, ha az alapvonal lejtős volta miatt, az 
Oi és O2 pontok nem esnek egy magasságba és így 
tehát yi > y% ordinátánál, a bemérendő pontnál mutat
kozó különbséget a C csavar segítségével egyenlítjük 
ki. Amikor is nem a valódi ferde parallaxist mérjük 
be, hanem csak annak vízszintes projektióját, de hiszen 
nekünk tulajdonképp csak erre van szükségünk, miután 
szerkesztéseink és számításaink a vízszintes vetületre 
vonatkoznak. (Folyt, köv.)
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Derékszögű fémháromszögek rövid össz- 
rendezők felrakásához.

Rövidebb összrendezők felrakásához, különösen kisebb 
léptékek alkalmazásakor, az alábbi árbában közölt, réz
ből készült, ezüst alapú beosztással ellátott két derék
szögű vonalzót használunk, melyek olyképen vannak 
szerkesztve, hogy a kisebbik befogó az átfogó fele nagy
ságával egyenlő, beosztása pedig a kataszteri léptéknek, 
vagyis 1 : 2880-nak felel meg. Az egyik háromszög át
fogója ezen mérce kétszeresének megfelelő beosztással 
van ellátva (1 : 1440), 
úgy, hogy eszerint az 
átfogók élei mentén 
való eltolással, az össz
rendezők a félnagy- 
ságu, vagyis 1 :2880 
arányban szerkeszthe
tők meg.

A másik háromszög átfogójának éle, mely az elsőéhez 
simúl, egy noniussal van ellátva, mely a közepétől mind
két oldal felé 10 —10 részre van osztva, minélfogva a 
felrakást jobbra és balra egyidejűleg teszi lehetővé.

A rövidebb összrendezők ezen segédműszerrej való fel
rakásának, a cirkálom vagy a leszúrás alkalmazásával 
szemben azon előnnyel bír, hogy a felvételi lap szer
kesztése alkalmával a papiros összeszurkálását elkerül
hetjük, alkalmazása gyorsabb és pontos eredményt nyújt.

A háromszögek beosztása bármely mérce szerint (öles, 
vagy méteres beosztással), megrendelhető Neuhöfer és 
fia wieni műszerészeknél, árak páronként 15 korona. Sz.

Pályázat.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1912. 

évi junius hó 17-én Miskolcon tartott rendes közgyűlé
sének határozatából zárt pályázatot hirdet az erdőgazda
ság vagy vadászat köréből szabadon választható tárgy
ról, egy nyomtatott ív terjedelmű értekezés megírására.

A pályadíj 10 arany az egyesület irodalmi alapjából. 
A pályadíjat és dicséretet nyert pályamunkák a „Magyar 
Erdész“ szaklapban fognak közöltetni, s szerzőik nyom
tatott ívenként 64 K irói díjban is részesülnek.

Csupán a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola erdőmérnök-hallgatói pályázhatnak.

Biráló-bizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1913. évi március hó 31-ig jeligével 

ellátva, az iró nevét rejtő jeligés levél kíséretében, 

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári 
hivatalához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörrnegye 
küldendők.

Rimóca, 1912. julius hó.
A titkári hivatal.

Az Országos Erdészeti Egyesület jótékony ala
pítványaiból ínyujtandó segélyért az egyesület köteléké
ben állott erdőtisztek özvegyei és árvái f. évi november 
hó 10-ig folyamodhatnak bélyegtelen beadvány útján az 
egyesület titkári hivatalához, Budapest, V., Alkotmány
utca 6. sz.

A bűvölő.
Irta Peklényi.

Öten voltunk városi puskások, hatodik volt a mi ked
ves házigazdánk, a ki bennünket egy kis barátságos foglyá- 
szatra meghívni szíves volt.

A meghívást ezer örömmel fogadtuk, mert városi em
bernek végtelen nagy örömet okoz az általa ritkán gya
korolható vadászat és az azzal járó pompás falusi lakoma.

A foglyászat a kellemetlen szeles időjárás miatt nem 
valami fényesen sikerült, mert mindössze 11 foglyot 
lőttünk, s abból is én magam 8 darabot tartóztattam le, 
tehát a többi öt puskásra összesen 3 drb jutott.

Képzelhetik, mennyire irigykedtek rám, én azonban 
nem törődtem velük, mert inkább irigykedjenek rám, 
mint szánakozzanak rajtam, sőt azért sem éreztem lelki- 
ismeretfurdalást, hogy neheztelnek én rám azért, hogy 
néhány foglyot ellőttem előlük, mert szent meggyőző
désem az volt, hogy ha én rá nem lövök a neheztelt 
foglyokra, akkor azok — az ő lövésüktől — egészsége
sen eltávoznak.

Hazafelé menet úgy félfüllel hallottam, hogy az egyik 
imigyen szólt a másikhoz:

— Én lőhettem volna kettőt is, ha el nem lövi előlem.
- Én is lőhettem volna még egyet, de mire a vállam- 

hoz kaptam a puskát, akkorra már lelőtte, — mondta 
a másik.

No szépen vagyunk, gondoltam magamban, a sárga 
irigység az egész társaságot felpaprikázta ellenem, tehát 
a jónak Ígérkező esteli mulatságnak vége.

Szerencsére azonban, illetve az én szerencsétlen
ségemre, nem így történt, mert haza érve, a vacsora 
előtti időközt egy kis kaláberrel töltöttük ki, melyben 
úgy boszut álltak rajtam, hogy sírva néztem utánna. 
Valóságos kéjes érzéssel kontráztak, s ilyenkor még a 
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másik asztaltól is oda jöttek gyönyörködni benne, hogy 
milyen szépen veszítem el a játszmát. Nem szívesen 
bár, de fizettem, mint egy katonatiszt, s azért sem mu
tattam előttük, hogy bosszant már a dolog, nehogy ők 
meg az én vadászszerencsémre hivatkozhassanak.

Az édes bosszú és a mi kedves vendégszerető házi
gazdánk kitűnőnek ismert konyhája és pincéjéből elő
kerülő ízletes ételek és felséges borok oly jó kedvre han
golták a társaságot, hogy még az én bűneimet is meg- 
bocsájtották.

Kedélyesen mulattunk, midőn úgy 10 óra tájban az 
egyik vadászcimboránk — aki néha-néha a csillagászat 
iránt is érdeklődik — bejelentette, hogy szeretné meg
tekinteni a csillagok állását, de a kutyáktóli félelme 
miatt nem mer kimenni az udvarra, tehát a házi gazdát 
kérte, hogy kísérje ki, aki ezen kérelmét készségesen 
teljesítette is.

Ez a felszólalás egész más fordulatot adott az eddigi 
társalgásnak, mert ebből kifolyólag vita tárgyává tették, 
hogy lehet az - úri háznál lévő kutyától úri embernek 
félni? Szükséges-e az úri háznál a kutya? Mellette és 
ellene különböző érveket hoztak fel; voltak, kik azt állí
tották, hogy a házőrző kutya teljesen felesleges, mert 
vannak olyan emberek is, akiknek olyan bűverő van a 
szemökben, hogy előttük a legdühösebb kutya is meg
hunyászkodik s farkcsóválva közeledik hozzájuk anélkül, 
hogy csak egyet is vakkantana, tehát az ilyen emberek 
— ha rossz szándékuk van — a leghamisabb cerberu
sok által őrzött portára is könnyű szerrel behatolnak, s 
a legfélelmesebbnek tartott kutyáktól is kényök-kedvük 
szerint garázdálkodhatnak.

Mások ismét azt állították, hogy némely embernek a 
kezében van olyan bűverő, hogy ha a legcsekélyebb 
vesszővel rá Vág a legharapósabb kutyára, az csak egyet 
vonyít és élettelenül terül el a földön.

Ez utóbbi állítás mellett foglalt állást házigazdánk is, 
aki türelmünket kikérve, egy vele történt kalanddal akarta 
bebizonyítani vélelmezett igazát.

Ismerve az öreg, hosszú lére eresztett beszédmodorát, 
mindnyájan megijedtünk, mert tudtuk, hogy ma már al
vásról szó sem lehet, mert az elbeszélés a legjobb körül
mények között is reggelig fog tartani, pedig nekünk a 
kora reggeli vonattal haza kell utaznunk, de az elől 
még sem térhettünk ki, mert házigazdánk oly kitüntető 
szívességgel fogadott, hogy azt csupa tiszteletből jutal
maznunk kellett azzal, hogy elbeszélését — habár nem 
szívesen is — meghallgatnunk kell, tehát látszólagos 
készséggel biztosítottuk az öreget, hogy kalandját öröm
mel meghallgatjuk.

Nem célom az olvasó untatása, tehát dióhéjba szorított 
rövidséggel fogom vázoltaim az öreggel elbeszélését az 
alábbiakban:

— Egy gyönyörű napsütéses novemberi nap délután
ján éppen a verandán ültem és morzsolgattam szét a 
reggel vágott muskotályt, midőn belép hozzám a falu 

másik végén lakó birtokostársam, s azzal kezdi, hogy 
elfogyott a zsírja, tehát kénytelen volt leszuratni egy 
félhízásban lévő malacot, amelynek az aprólékára és egy 
kis alsósra ma estére szívesen vár.

— Megyek — mondom —■ de hát ki lesz az alsós
hoz a harmadik.

— Más nem lehet, mint Ébren Marci, ha nincs ellene 
kifogásod ?

— Dehogy van — felelém — s ezzel pár szó váltása 
után eltávozott. Ez az Ébren Marci egy kurta földbir
tokos'volt, akinek azonban — körülményeihez képest — 
igen rendben volt a szénája, mert felette fösvényül élt, 
tehát ha harmadik emberre volt szükségünk — más 
hiányábban — őt rántottuk elő. Este felé, Ígéretemhez 
képest, elmentem a torba, s ott a jó magyaros vacsora 
után, hármasban 11 óráig elkalábereztünk. Marcinak jó 
kedve volt, mert nyert. Midőn indulni akartunk, barátom 
készségesen felajánlotta a fogatát, én azonban nem fo
gadtam el, mivel remek holdvilágos éjjel volt. Én hoz
tam magammal egy jó furkós botot a kutyák ellen, de 
Marcinál nem volt semmi ütőszerszám, s midőn figyel
meztettem, hogy mit csinálna puszta kézzel, ha egy 
hamis kutya rászaladna, oda lépett a licium (zsidó cse
resznye) garádhoz, s leszakított egy vékony vesszőt, s 
azt suhogtatva vissza jött hozzám, én pedig jót nevettem 
azon, hogy ezzel a hitvány kis vesszőcskével akarja ma
gát a kutyáktól megvédeni.

— Ne tessék nevetni ezen — mondá — mert van 
az én kezemben olyan bűverő, hogy ha ezzel a vessző
vel ráütök a kutyára, az abban a pillanatban felfordul.

— Ezt már nem hiszem Marci barátom 1
— Pedig az úgy van.
— No ha úgy .van — mondám — akkor most meg

mutathatja a tudományát, mert ha a Mantu Jani házá
hoz érünk, annak a hamis kutyája bizonyosan ránk sza
lad, maga meg vágjon rá, hadd lássam azt a híres 
bűverőt.

— Azt nem teszem, mert én Mantu Janival peres
kedni nem akarok, annál kevésbé akarok kártérítést fi
zetni, pedig a bíróság bizonyosan megállapítaná ellenem.

— Tudja mit — felelém — elvállalom én a kártérí
tést maga helyett szívesen, csak már egyszer lássam 
azt a bűverőt.

— Ha el tetszik vállalni, akkor én kész vagyok a 
végrehajtására; de minek kellemetlenkedjünk, sokkal jobb 
lesz, ha ide tetszik adni azt a botot, azzal én majd 
elzavarom.

— Nem barátom, nem bujunk ki olyan könnyen a 
szégyenben maradás alól, magának az állítását be kell 
bizonyítani; én minden anyagi felelősséget elvállalok, a 
botot nem adom oda, sem azzal magát nem védelme
zem, sőt a maga hátához bújok, s így magának a vessző
vel a kutyát meg kell ütni. Ha azonban a tudománya 
cserben hagyja, akkor én védelmezem magát.

— Nem kell engem — szólott Marci — elég ’nekem 
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ez a vessző, de azt még egyszer kikötöm, hogy az anyagi 
felelősség engem ne terheljen.

— Újból mondom, hogy a kártérítést vállalom.
Alig tettünk néhány lépést, midőn a jelzett házhoz 

érve, nekünk rohan egy bősz komondor. Én a Marci há
tához húzódva lestem az eredményt. Marci először szóval 
és hadonászással próbálta békíteni a félelmetes állatot, 
de az nem tágított. Abban a pillanatban, mikor Marcira 
akart már ugrani, ez végighuzott rajta a licium vessző
vel, s a kutya szörnyű rivalkodással hátra vágódott, s 
élettelenül terült el a földön.

Én majdhogy sóbálvánnyá nem változtam a csodál
kozástól, Marci pedig csak ennyit mondott:

— Ugy-e mondtam . . .
Másnap délután azzal jött hozzám Marci, hogy menjek 

vele a községházához, mert a kutya-ügyben- hivatják.
Ha már vállaltam a felelősséget, mit volt mit tennem, 

el kellett menni.
Nagy meglepetésemre azonban Mántu Jani a kutyáért 

100 koronát követelt, mert bűbájos úton lett elpusztítva, 
s így ő kénytelen volt még az éjszaka a csikójárás árká
ban mélyen elásni, hogy meg ne rontson senkit.

Követelése oly nagy volt, hogy azt kifizetni egyhamar 
nem akartam, de hiába beszéltem neki, hogy itt bű
bájosságról szó sem lehet, mert már a babonában nem 
hisz senki, s ez csak a merő véletlennek egy játéka 
lehet, t. i. hogy éppen abban a pillanatban gutaütés 
érte a kutyát, s ezen állításom igazolása céljából fel
hívtam, hogy hozza elő a kutyát és én majd az állat
orvossal felboncoltatom.

Ebbe azonban a községi bíró nem egyezett bele, mert 
kereken kijelentette, hogy a hullát exhumálni csak vizs
gálóbírói intézkedésre engedi meg.

Ezek szerint a barátságos egyezség nem sikerült.
Mantu Jani azonban a maga igazát nem hagyva, fis

kálist fogadott, s a járásbíróságon beperelte Marcit.
A kitűzött tárgyaláson a járásbíróságnál nekem is meg 

kellett jelennem, ahol a tárgyaló albíró — tekintettel az 
ügy komikumára — mindenképpen ki akart egyeztetni 
bennünket. A Jani fiskálisa is belátta, hogy veszett 
perbe fogott, tehát ő is az egyezség mellett volt, amit 
sok csűrés-csavarás után meg is kötöttünk aként, hogy 
én kártérítés fejében 20 koronát fizetek.

Ezen peregyezséget a bíró nyomban ítéleti erőre 
emelte, s kihirdette, hogy én 8 nap alatt különbeni 
végrehajtás terhe mellett köteles vagyok Mantu Jani ré
szére 20, azaz Húsz koronát fizetni.

No, ha már fizetni kell — gondoltam — akkor nyom
ban fizetek, s kivettem egy 20 koronás bankót, s azt 
a bíró asztalára tettem.

Azonban a szegény bankónak alig hogy volt érkezése 
arra, hogy az asztallal érintkezzék, mert a fiskális , egy 
cseh körző-fogással úgy- eltüntette, mintha soha ott sem 
lett volna, kijelentvén, hogy az díjai és költségei fejében 
őt illeti,

Rövid hallgatás után megszólalt a doktor cimboránk:
— Azért igazán nagy bűvölő volt az a Márton 1
— Dehogy — felelte a törvényszéki bíró — nem 

a Marci volt a bűvölő . . .
— Hát? ... — kérdezték többen.
— A fiskális, mert az bűvölte el a 20 koronát.
Szegény Mantu Jani egész életén át restellette, hogy 

velem perbe keveredett, pedig hát ez az eset nekem 
igazán megért 20 koronát.

Vadászat és prémkereskedelem.
Irta Gyulai Károly.

II. ’

A Hanzavárosok és Lipcse prémpiacának úgyszólván 
csak fiók-kirendeltségeiként szerepeltethetők Berlin, Bécs 
és Boroszló egyébként nágyforgalmu prémvásárai. A 
lipcsei prémpiac forgalmával legfeljebb Északamerika 
prémkereskedelme kelhet versenyre. Az Északamerikai 
prémkereskedelem a Hudson-öböl társaság kezén van, 
amelynek igazgatósága ideát Európában, Londonban szé- 

-kel. A Hudson-öböl .prémkereskedelmi részvénytársaság 
szabadalmait még II. Károly angol király, az utolsó 
Stuart-házbeli uralkodó biztosította, máig is fennálló ér
vénnyel 1670-ben.

A Hudson-öböl partmellékein elterülő tartományokban 
nevezett társulatnak 150 neves kereskedelmi kirendelt
sége van. E kirendeltségek benszülött vadászemberektől 
vásárolgatnak össze mindenféle becsesebb s kevésbé be
cses prémáru-félét, sőt a prémek egy része csereüzlet 
tárgya még ma is, amennyiben a prémvadászok leg
többje lőfegyver, lőszerek s egyéb előttük értékkel bíró 
árucikk ellenében szolgáltatja át prémféléit. A már emlí
tett 150 kereskedelmi kirendeltségén kívül á r.-társulat 
4 árufőraktára hivatott arra, hogy a prémvadászok csere
ügyleteit megfelelően lebonyolítsa.

A Hudson-öböl prémkereskedelmi r.-társulat évente két 
nagyobb prémvásárt tart, amelyeken a legtávolabb fekvő 
vidékeken dolgozó prémvadászok s mind az öt világrész 
nevesebb prémkereskedői személyesen vagy képviselőik 
útján szoktak részt venni. E vásárok időpontja január és 
március hónapokra esik s azokon nemcsak a vezető sze
repet e téren betöltő Hudson-öböl r.-t. jelenik meg árui
val s embereivel, hanem Északamerikának többi, az utóbbi 
évek során létesült éppen nem csekély számú egyéb 
prémkereskedelem-értékesítő vállalata is tevékeny részt 
vesz.

Az árukat nyilvános árveréseken értékesítik; előzőleg 
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pedig nagyság és b,ecsérték szerint megfelelőleg osztá 
lyozzák. A kevésbé értékes anyag tömegáruként kerül 
eladásra, a becsesebbje pedig darabonként.

A nevesebb prémvásárok szőrmeárui évről-évre emel
kedő, állandóan óriás értékösszegeket képviselnek. Tudjuk 
azt, hogy a szebb cobolyprém darabjáért ezreket is fizet
nek; miután pedig egymaga a Hudson-öböl prémkeres
kedelmi társulat évente 100 ezernél több cobolyprémet 
hoz piacra, fogalmat alkothatunk időnként felhalmozódó 
árúinak mesébe illő értékéről.

Az északamerikai prémvásárokon minőség szerint első 
sorban az aljaskai cobolyprém szerepel; azután pedig a 
szibériai. Az aljaskai egymagában nem képes a fokozódó 
cobolyprém-kereslet igényeinek megfelelni. Az orosz 
császári kormány újabb időkbeh, hogy saját cobolyprém
piacai keresletét kielégíthesse, az Északamerikába irá
nyuló cobolyprém-kivitelnek egyrészt korlátokat szabott, 
másrészt pedig cobolyprémet szolgáltató országaiban s 
azok sorában is első helyen Szibériában, a cobolyt fo
kozottabb vadvédelem tárgyává tette, hogy így a sza
porulat a keresletnek [ehetőségig megfelelni képes legyen.

Európa neves prémpiacain csupán menyétféléből évente 
közel 1 millió darab, evetféléből 10 millió cjarab, nyulból 
8 millió darab kerülje!adásra.

A Hudson-öböl prémkeréskedelmi r.-társulat ezelőtt tiz 
évvel a következő prém-mennyiségeket hozta piacra:

400000 menyétféle, 300000 pézsmatulok, 80000 róka
féle, 78000 coboly, 50000 hód, 14000 medveféle, 14000 
fárkas, 3000 hiúz stb.

A legutóbbi tiz év alatt ez a szám mintegy 20—25 
°/o-nyira megapadt, nem ugyan a kereslet csökkenése, 
hanem sajnos, a vadállomány apadása következtében. A 
vadvédelem tehát, amelyet Oroszország is életbe léptetni 
iparkodott, a drága prémeket szolgáltató ragadozókkal 
szembep is indokolt, hiszen a prémáru kereskedelemnek 
közgazdasági jelentőségét mindenkép mérlegelnünk kell.

A divat szeszélyeihez szabottan az egyes prémfélék 
értéke is váltakozik. A ma oly keresett Chinchilla prém 
darabja 100 koronáért is elkel, mig pár évvel ezelőtt 
alig adtak darabjáért 20 koronát. A tengeri vidra, más 
néven kamcsatkai hódprém első minőségű példányaiért 
6—7 ezer koronát is fizetnek, a cobolyprém ára minőség 
szerint 100—3000 korona közt váltakozik. Középeurópá- 
ban a fókaprém átlagos ára darabonként ma 7—8 
korona, a kövi nyesté 15—16 korona, a nyuszié 25—30 
korona, a vidráé 30—40 korona. A detail-üzletben ezek 
az árak persze jelentékenyen emelkednek.

A prémkereskedelem terén értékes prémárut csakis az 
olyan emlősök szőrméje szolgáltat, amelyeknek puha, 
hajlékony, fényes a gereznájuk szőrszála. Ilyenekként sze
repelnek az összes rágcsálók, a rovarevők, a húsevő 
ragadozók, az erszényesek és a vizi emlősök, akár édes, 
akár pedig sósvizek lakói legyenek is azok. A kérődző, 
növényevő állatok érdes, rövid, korántsem hajlékony s 
nem is eléggé csillogó szőre a prémpiacon általában alig 

szerepel. E tekintetben elég, ha ráutalok az agancsos 
félék bőréből készülő láb- és egyéb takarókra, mint 
olyanokra, amelyek a leggondosabb kikészítés esetén is, 
csupán csekélyebb tartósságu, jelentéktelen külsejű és 
értékű prémanyagot képviselnek. Általában az agancsosok 
legszebben is kikészített bőrét legfeljebb lábszőnyegül 
használják. Ez esetben is szembeötlő gyorsasággal kop
nak és vedlenek azok, mig a ragadozók, nevezetesen 
medve, tigris, stb. bőre, ha állandóan ki is van téve a 
szakadatlan taposásnak, évek hosszú során át is meg
tartja változatlan szépségét és így pusztulásnak legfeljebb 
akkor indul, ha kellő gondozás hiányában a moly be- 
fészkelődik abba

A növényevő emlősök bőrének sorából azért ki kell 
emelnünk a rénszarvasbőrt, amely a rének otthonát nyújtó 
sarki tájak zordságával magyarázhatóan, szembeötlően 
tömött, sűrű, erős, mindamellett érdességénél fogva 
csupán lábtakaróul, szőnyegül, vadászkastélyok belsősé
geinek faldíszéül stb. nyerhet felhasználást.

Az állati prémek értékét, előnyeit, hasznavehetőségét 
már az ős ember is méltányolta. Eleinte csupán fekvő 
helye kényelmére vagy teste oltalmára, utóbb a kultúr
kör ébredésével díszül, sőt az előkelőség, fejedelmi ki
válóság jelképéül használta a prémfélét. Ma a prémet 
nemcsak a divat, a fényűzés teszi keresetté, hanem egy
ben célszerűségi okok is; úgyanis az állati bőr, szőrmés 
prémjével együtt, rossz hővezető lévén, védi, megőrzi az 
emberi test melegét s így a hidegebb évszakok beáll
tával mintegy egészségügyi szolgálatokat tesz neküpk. 
Egyes állatok bőrének csodálatos szépsége végül a női 
divat terére is átvitte a prémek használatát oly általános
ságban, hogy díszül a cobolyt, a hermelint, a kék rókát 
stb. ünnepélyek, bálok, díszruhák szegélyeként világ
szerte használják ma a legelőkelőbbek, évszakok és vi
lágtájakra való tekintet nélkül.

A közelterjedésnek örvendő exótikus elnevezésű prém
áruk sorából, a már elősoroltakon kívül fölemlíthetjük a 
következőket: a fé néven ismert szibériai üregi nyúl 
szűrkés gereznáját; a sealskin név alatt ismeretes s roz
márok gereznájából való hódprém félét; amutriát, mint 
a délamerikai vizek hódjának prémjét; soud név alatta 
fiatal fókák gyapjuszerü finom prémjét; a sötéten csil
logó szép skunkot, vagyis északamerikai görény 
prémet.

Az oposstim prémet, amely kétféle, u. m. amerikai és 
ausztráliai; elsőt a virginai fiahordó, utóbbit az ausztrál- 
kufuróka szolgáltatja.

A rókaprémet színezete szerint osztályozzák : kék, ezüst, 
fekete, fehér és vörös rókára. A kolinszki prém a szi
bériai lángmenyét gereznájából való. A keresett vidra
prémet Európa, Ázsia és Amerika északi és mérsékelt 
égövi tájainak vizi rablója, a vidra szolgáltatja, mig a 
tengeri vidra prém elnevezésű szép prémanyagot a kam
csatkai hód adja. Állattanilag a kamcsatkai hódot is a 
vidrákhoz kell sorolnunk.
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Értékes prémárut szolgáltatnak továbbá Asztrachán, 
Perzsia és Krimia gyapjas állatai s az újabban felkapott 
bársonypuhaságu chinai vakondok.

(Folytatjuk.)

A majmokról.
Kétségkívül a teremtés egyik legkülönösebb állatai a 

majmok.
Az állatkertek szomorú ábrázatu, elkényszeredetten és 

elkeseredetten ülő majmai csak karikatúrái a szabadban 
élő, szabad és bátor majmoknak.

Nagy gondot okozott valamikor a tudósoknak annak 
a megvitatása, hogy az ember a majomtól származott-e 
vagy sem. Óriási, évtizedes viták tanúskodnak amellett, 
hogy ez a kérdés soha sem lesz teljesen eldönthető, 
olyan formában, hogy az bárthelyik fél megelégedését 
bírja. Kétségtelen azonban az, hogy az ember és a 
majom természete és szokásai, valamint és főként ana-j 
tomiája között rendkívül sok a le nem tagadható rokon 
vonás. Mindazonáltal a tudósok vitája még a mai nap 
is tart és tartani fog még igen sok ideig.

Annyi azonban minden tudományos kutatás nélkül is 
megállapítható, hogy valami közös őstől származhatott 
az ember is, meg a majom is. A fejlődés folyamán az
után nagyon eltértek egymástól. Az ember tovább fejlő
dött, a majom azonban megmaradt ősi mivoltában. 
Körülbelül akkor terjedt el a majomtól való származá
sunk hite, mikor ismeretessé váltak az emberszabású 
majmok, amelyek közül sok került be az állatseregletek 
és állatkertek ketreceibe.

Az emberszabású majmok között a legfurcsább a 
gibbon, mely jobban szeret négy lábon járni, mint kettőn. 
Amikor két lábra áll, igen furcsán tipeg-topog és ügyet
lenül szabályozza az egyensúlyt két kiterjesztett első 
lábával.

Kevésbé mulatságos látványt nyújt a másik ember
szabású majom, az oranglitang. Valósággal borzalmat 
kelt hatalmas, erős testével, mely vöröses-barna, bozon
tos szőrrel van fedve. Ijesztően csúnya az ábrázata- 
Nagy fogai, véres szemei a bátor embert is megriasztják’ 
Annál kedvesebb lakói az állatkerteknek a csimpánzok, 
amelyeknek, fajából különösen a híres csego-majom 
szokott nagy mulatságot szerezni a gyermek-seregnek. 
A majmok e faja könnyen szelídül és vidáman ugrán
dozik ketrecében és — a többi majoméhoz viszonyítva 
természetét — meglehetős módon kedveli a tisztaságot.

A csego-majom valamivel értelmesebb a többinél és 
ezért is olyan népszerű az állatkertekben. Azonban a 
legjobban magára szokta vonni az érdeklődést és figyel
met a gorilla, amely legjobban hasonlít az emberhez- 
Valósággal karrikaturái az embernek. Otromba, nagy 
testű állat a gorilla s amikor két lábon jár, valami 
otromba embernek látszik, A vad emberek, a benszülöt- 

tek erdei embernek nevezik. Mozdulatai félszegek, de 
azért mégis borzalmas látványt kelt a megjelenése. A 
dühösség jellemzi legjobban a gorilla természetét.

A fogságban akármilyen jól bánjanak is vele, mindig 
mogorva marad. Érdekes, hogy csak a gyermekek képe
sek némiképen kedvre hangolni. Ha kis gyermeket lát, 
akkor egyszerre félbehagyja dühös mormogását és tapsolni 
kezd örömében. A gyermekekre még akkor sem harag
szik meg, ha megdobálják.

A gorilla „családfája“ Nyugat-Afrikába, s kétezer év
vel ezelőttre vezethető vissza. A karthagóiak, amikor 
Nyugat-Afrikába mentek, a Sierra-Leone hegységen túl 
levő területen láttak legelőször gorillákat. A hím gorillák 
roppant vadak és mindenféle támadással szemben meg
védelmezik magukat. A bennszülöttek remegnek attól, 
hogy gorillával találkozzanak az erdőben. Az óriási ter
metű állat egész csapat embert is megtámad, s szembe
száll még az elefánttal is, melyet hatalmas ökleivel el
kerget.

A hím gorilla többnyire családostól bolyong az erdő
ben, a nőgoriílával és gyermekeivel. Éjjelre letépett fa- 
galyakból puha fészket rak valamelyik fa ágai között az 
övéinek, de ő maga ott marad a fa alatt, hátát a fa
törzsnek támasztva, hogy éjjel megvédeímezhesse övéit 
a vadállatok esetleges támadásai ellen.

Érdekes, hogy egy módon megnyilatkozik bepnük az 
értelmesség. El szokták temetni élettelen társaikat, s 
valósággal temetést rendeznek számukra. Az élettelen 
testet belekaparják a földbe, azután nagy csomó gályát 
hánynak rá sirdombul.

Mikor ellenség lepi meg a gorillát, nagy faágat szo
kott használni bunkó gyanánt és hatalmas ütéseket mér 
vele az ellenfelére, mely vagy elmenekül előle, vagy 
pedig élettelenül marad a harc helyén. Egyik majom
fajnak sincs olyan rémítő ábrázata, mint a gorillának.

Az emberétől sokkal jobban különbözik a csimpánz
nak, a csego-majomnak, a szoko-csimpanznak és a 
kulukamba-majomxwk furcsa ábrázata. Csúf állatok ezek 
valamennyien, s a gorilla csak azért különb náluk, mert 
hatalmas erejével1 még a legerősebb vadállatoknak is im
ponál. Állítólag fél tőle még a tigris, meg az elefánt is. 
Nagyon vakmerő vadászok azok, akik fölkeresik rejtek
helyén a gorillát.

Nagy feltűnést keltett 1876-ban a berlini akváriumban 
egy fiatal gorilla, amelyet sikerült élve elhozni Afrikából 
a természettudósok nagy örömére. Nagy szenzációt kel
tett akkor ez az eset, mert egész Németországban ez volt 
az első eleven gorilla, amelyet látni lehetett trópusi ha
záján kívül. Természetesen hamarosan hire ment az ér
dekes látnivalónak és mindenfelől tódultak oda akkor az 
emberek, hogy láthassák a majomembert. Tizenöt hó
napos volt ez a gorilla amikor Berlinbe került, de nem 
élt sokáig, mert egy év múlva, 1877. novemberében 
megölte a — tüdővész . . . Pedig mindent elkövettek, 
hogy életben tartsák. Horváth István.
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KÜLÖNFÉLÉ

* Változások. Fülöp Szász Coburg Gothai herceg 
Podhradszky András erdőigazgatót, saját kérelmére, 53 
éven át teljesített hív és odaadó szolgálata után, nyug
díjazta és az uralkodó Szász Cóburg Gothai herceg Ö kir. 
Fensége érdemeinek külső elösmeréseként a Szász-fynő 
herceg-féle házi rend középkeresztjével tüntette ki. 
Helyébe Hering Samu erdőtanácsost nevezte ki erdőigaz
gatóvá.

* Kitüntetések. Ő felsége a király hű és buzgó 
szolgálataik elismeréséül Gutseel Józsefnek, Frigyes fő
herceg ő fensége fővadászának, az arany érdemkeresztet,
— Hublár Ferenc soproni városi erdőőrnek az ezüst 
érdemkeresztet adományozta.

* Halálozás. Ferjencsik Miklós társulati főmérnök, 
Borsod-Gömör-Hevesmegyék erdészeti egyesületének tagja, 
szeptember hó 29-én elhúnyt, Legyen áldott emléke!

* Csodabogár. Hogy mennyire tájékozatlanok egyes 
lapok munkatársai a vadászat terén, .annak igazolására 
érdemesnek tartjuk a „Kolozsvári Hírlap“ 1912. évi 
szeptember 28-án 232. számában megjelent egyik hír
adást változatlanul közölni :

„A legszebb lelőtt szarvasbikák. Csak a napokban 
lőtte le a dobrini havasokban, miként az Ellenzék hírül 
adja, Szereday Aladár a gyönyörű huszas özbikát és 
máris arról tudósíthatjuk a vadászati sportkedvelőket, 
hogy a mágyarfenesi erdőségekben a Jósika Aladár br. 
által rendezett vadászatokon Wikkenburg-Rothenthal Ru
dolf báró, németországi vendége a bárónak, egy harminc
egyes özbikát durrantott le egy lövéssel. Ezenkívül egy 
nyolcagyaru, körülbelül 18—20 éves vadkoca is kora 
hajnalban bögőhelyén bevárta a reá már két nap 
óta folyton cserkésző vadőrt, de az utolsó pillanatban el- 
ugrott a vadőr a bestia elől, mert az orvul hátulról tá
madott. így esett csak, hogy egy ily hatalmas és ritka 
példány nem került terítékre.“

* Figyelem a visszavándorlókra! Az Amerikából 
visszavándorlók száma most igen tekintélyes. A múlt 
hónapban csak Oderbergen át több mint tizenkétezren 
tértek vissza Ausztria-Magyarországba. Kívánatos volna, 
hogy ezekre a visszatérőkre fokozottabb figyelmet fordí
tanának, hogy állanaóan ittmaradhassanak hazájukban 
és ne legyenek kénytelenek nehány év múlva újból 
munkát vállalni Amerikában.

* Furcsa vagyon. Egy most érkezett amerikai lap
ban olvassuk a következő remek esetet: Egy washingtoni 
állami tisztviselő felelt egy .asszony hirdetésére, ki jelent
vén, hogy neki 3000 dollár (15.000 korona) vagyona 
van, férjet keresett. A férjjelölt érdeklődvén a részletek 
iránt, hamarosan megtudta, hogy az asszony vagyona
— három gyerekből áll, kiket egyenként 1000 dollárra 
taksált. A férjjelölt erre sürgősen lemondott az asszonyról.

3894—1912. ügyszám.

Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság hivatali 

helyiségében 1912. évi október hó 31-én d. 
e. II órakor zárt írásbeli ajánlatok útján tar
tandó nyilvános versenytárgyaláson eladatik 
Szálva község „Dumbráva“ nevű, vasúti állo
mástól négy kilométer távolságban fekvő 74’4
k. hold kiterjedésű tölgyes erdejének fakészlete, 
hol a törzsönkinti felvétel szerint 8612 darab, 
11563 köbméter, mellmagasságban 20 cm.-térnél 
vástagabb tölgyfa van.

Kikiáltási ár 110.000 korona; bánatpénz a 
megajánlott vételárnak 5 (öt) százaléka.

A zárt írásbeli, ivenkint egy koronás bélyeggel 
ellátott és megfelelő összegű bánatpénzzel fel
szerelt ajánlatokban a megajánlott vételár szóval 
és számjegyekkel is kiírandó és az ajánlattevő 
által határozottan kijelentendő, hogy az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri s azok rendel
kezéseinek magát aláveti.

Olyan ajánlatok, melyek ezen feltételeknek 
nem felelnek meg, amelyek elkésve nyújtatnak 
be vagy a megállapított feltételektől eltérő ki
kötésekét tartalmaznak, figyelembe vétetni népi 
fognak.

Az árverési és szerződési feltételek a beszter
cei m. kir. erdőigazgatóságnál, Száva község 
elöljáróságánál és a naszódi m. kir. erdőgond
nokságnál megtekinthetők, hol az eladásra vo
natkozó felvilágosítások is megadatnak.

Besztercén, 1912. évi szeptember hó 28-án.
M. kir. erdőigazgatóság.

Hirdetmény.
A romány bánáti vagyonközség részéről köz

hírré tétetik, hogy a 2521—1912. szám alatt
1912. évi október hó 28-ára Galacs község 
határában 633’68 és 1030’90 k. hold bükkerdő 
eladása tárgyában kihirdetett árverés nem fog 
megtartatni.

Karánsebesen, 1912. évi október hó 11-én.
A román bánáti vagyonközség 

erdőhivatala.
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Biharvármegye közig, érd. bizottságáiól.

4760/1912. kb. szám.

Árverési hirdetmény.
Biharvármegye Élesd járásában fekvő Vár- 

sonkolyos községi volt úrbéreseknek tulajdonát 
képező erdőben, a m. kir. földmivelésügyi mi
nister urnák 45193—1912. számú rendeletével 
eladásra engedélyezett, 179 k. hold területen ta
lálható és hivatalos becslés szerint mintegy 23826 
m3 tűzifa tömege egészben tövön 1912. évi no
vember hó 12-én d.e. 10 órakor Vársonko- 
lyos község házánál, zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen, becsáron 
felül el fog adatni.

A hivatalosan megállapított becslés szerint a 
kikiáltási ár 54229 K, bánatpénz 5423 korona.

Sz^bály'szerüleg kiállított és 10 % bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok szóbeli ár
verés kezdete előtt, az árverelő bizottsághoz 
nyújtandók be, — ellenben szabálytalan és hiá
nyosan felszerelt, — utó- és távirati, nemkülön
ben becsáron alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

Az árverési feltételek és részletes becslési 
adatok Vársonkolyos község házánál és a nagy
váradi m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos 
órákban megtekinthetők.

Nagyvárad, 1912. október hó 10-én.
Vargha Ákos,

vm. aljegyző.

Faeladási hirdetmény.
A Beszkid Gergely és társai Hosszúvágás köz

ségi volt urbérescsoport közbirtokosság tulajdonát 
képező „B“ gazdasági osztályban 1902—1911. 
évekre ritkításra előirt 136‘92 kát. holdon ki
jelölt 7374 drb 20—89 cm. mellmagasságban 
lemért, 7763 tömörköbméterre becsült lúc-, 
jegenye- és erdei fenyő haszonfa 3 évi kihasz
nálási idő mellett, 1912. év november hó 6-án 
délután egy órakor tartandó zárt írásbeli aján
lattal egybekötött nyilvános szóbeli versenytár
gyaláson 54341 K kikiáltási ár mellett el fog adatni.

A feltételektől eltérő, elkésett és utóajánlatok 
nem fogadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
az eperjes-vidéki felső m. kir. járási erdőgond
nokságnál és a volt úrbéres csoportbirtokosság 
alulírott alelnökénél megtekinthetők.

A zárt írásbeli ajánlatoknak tartalmazni kell 
kikiáltási ár 10%-át és azt, hogy az árverési 
és szerződési feltételeket ismerik és magukat 
azoknak alávetik, szóbeli árverésnél pedig bá
natpénzül a kikiáltási ár 10%-a az árverés meg
kezdése előtt leteendő.

Hosszúvágás (Sárosvármegye), 1912. évi októ
ber hó 5-én.

Jancsisin Péter,
v. urb. alelnök.

490/912. szám.

Faeladási hirdetmény.
Sövénység község 1912. évi nov. 21-én d. 

e. 9 órakor a községházánál tartandó írásbeli 
zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen eladja erdeje „A" üzemosztályának 
1909—1913. évi vágásterületén 25’8 k. holdon 
lévő 1229 drb. tölgy törzs fatömegét.

Az 1229 drb. tölgy törzs szakértői becslés 
szerint mintegy 2158 tm3 műfa és 1592 tm3 
tűzifát tartalmaz, melynek összes becsértéke 
55300 korona.

A becsértéken alóli ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. A bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, 
vagyis 5530 korona. A szóbeli árverés kezdete 
előtt szabályszerű bánatpénzzel ellátott írásbeli 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak. Az írásbeli zárt 
ajánlatoknak a megajánlott összeget szám és 
szószerint tartalmaznia kell, valamint azt is, hogy 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri és azo
kat magára nézve kötelezőnek tartja.

Az árverési feltételek Sövénység község hiva
talos helyiségében a hivatalos órák alatt meg-, 
tekinthetők,

Sövénység (Nagyküküllőmegye), 19K2. évi 
október hó 1-én.

A községi elöljáróság.

Erns Róbert, Arz András,
jegyző, bíró. !
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3710-1912. ügyszám.

Faeladási hirdetmény.
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság hivatali helyiségében 1912. évi november hó 6-án 

zárt írásbeli ajánlatok útján való nyilvános versenytárgyalás tartatik az alábbi kimutatásban fel
sorolt erdőterületek fakészletének eladása iránt.

j Té
te

l sz
ám

Az 

erdőbirtokos 

község

Legközelebbi vasúti állomás Fakészlet
Kikiál-

' tási ár

Bánat

pénz

Kihasználási 
időtartama 
1913. év 

január 1-től

Dülő-név
Terület

k. hold
Távol

ság
Tölgy Bükk

Gyer
tyán

kim. m8 korona

1 Rágla Magurizsi 97-4 Beszterce 15 7754 - 755 60000 3000 3 év

2 Mittye Doszu-Poján 18-5 Szálva 2 3734 - - 40000 2000 2 év

3 Kisrebra 3106 Rebra 12 3185 - - 40000 2000 3 év

4 Oláhszentgyörgy | Válea-Tatár 294’7 Oláhszentgyörgy 7 - 66045 - 60206 3000 4 év

5

---------------------------- 1

Hordó Urszului és Klim 125'33 Szálva 11 21955 - 35000 1800 5 év

A zárt írásbeli, ívenként egy koronás bélyeggel ellátott és a kitüntetett bánatpénzzel fel
szerelt ajánlatok, melyekben a megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és ame
lyekben az ajánlattevő határozottan kijelenteni tartozik, hogy ’az árverési és szerződési feltételeket 
ismer, imagát azok rendelkezéseinek alávetia, fentjelzett napon délelőtt II óráig nyújtandók be 
mindenik erdőbirtokot illetőleg külön-külön a besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz.

Olyan ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, amelyek elkésve nyújtatnak 
be, vagy pedig a megállapított feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe vétetni 
nem fognak.

Az árverési és szerződési feltételek a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál és az erdő
birtokos község elöljáróságánál megtekinthetők, hol az eladásra vonatkozó más felvilágosítások 
is megadatnak.

Besztercén, 1912. évi október hó 1-én.

Magy. kir. erdőigazgatóság.
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Fenyőfa-eladás.
A felső- és középvisói közbirtokosság f. évi 

november hó 4-én d. e. II órakor Felsővisó 
községházán tartandó, zárt Írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött, szóbeli nyilvános, árverésen eladja 
az erdejében a f. évi tavaszi szélviharok által 
kidöntött és azóta a közbirtokosság által lekér- 
gezett és lecsúcsozott mintegy 8500 darab, 
ugyanannyi m3-t kitevő egészséges fenyőszálfát, 
amely a vevő által lesz a rakpartokra saját költ
ségén kikezelendő és ott méretezendő és számba- 
veendő.

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított 
becsérték m3-ként 6 (hat) korona.

A bánatpénz 3500 korona.
Utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.
Az árverési és szerződési feltételek megtekint

hetők Felsővisó községházán és a felsővisói m. 
kir. járási erdőgondnokságnál, ahol egyéb fel
világosítások is nyerhetők.

Felsővisó (Máramarosmegye), 1912. évi októ
ber hó 8-án.

Mán Lajos, 
közhírt, elnök.

Eladó
kanadai nyár és pyramis nyár- 

suhángok.
Magasság 3—5 méter. Egyenes növésű, sima 

kérgü, szép fiatal fácskák.
Főhgi erdőgondnokság Tökös,

u. p. Bellye (Baranyamegye.)

faárverési hiröetmény.
Antalóc község (Ungmegye) volt úrbéresei 

erdejének 39 04 k. holdján levő mintegy 6222'1 
ürm3 hasáb és 2615 ürm3 dorong tűzifa Antalóc 
községházánál folyó évi november hó 18-án 
délelőtti 10 órakor írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.

A szerződési időtartam 1915. évi április hó 
végén jár le.

A becsérték mint kikiáltási ár 6650 korona, 
azaz hatezerhatszázötven korona.

Utó- és helytelenül kiállított ajánlatok nem fo
gadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
Antalócon a volt úrbéresek elnökénél, Ungvá- 
ron az ungvári m. kir. állami erdőhivatalnál és 
az ungi alsó m. kir. járási erdőgondnokságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Ungvár, 1912. évi szeptember hó /29-én.
Niedermán Albert

urb. elnök.

Horgászok!
Mindenféle halászati felszerelést a legfinomabb minő

ségben és jutányos áron szállít a: Vadászgazdasági 
iroda Budapest, Űilői-út 16/B.

Pályázat erdőőri állásra.
A besztercebányai püspökség garamszent- 

kereszti uradalmában évi 600 korona fizetéssel, 
4 korona évi iroda-átalánnyal, 3 kát. hold ka
szálóval, 2 drb tehén és 2 drb növendékmarha 
legeltetésével, 2 drb sertés makkoltatásával, ter
mészetbeni lakással, szükség szerinti feküfával 
a, tövön, az erdőkárok után szabályszerű juta
lékkal és lődíjjal javadalmazott erdőőri állás 
Kiszelfalu székhellyel betöltendő.

Ezen állásra pályázók tartoznak az 1879. évi 
XXXI. t.-c. 37. §-aban előirt minősítvényüket 
igazoló eredeti vagy hitelesített másolati okmá
nyokkal és a testi épséget igazoló orvosi bizo
nyítvánnyal felszerelt és sajátkezüleg irt folya
modványaikat, melyekhez a már szolgálatban 
levők részéről szolgálati bizonyítvány is csato
landó, legkésőbben folyó évi november hó 10-ig 
alulírotthoz benyújtani.

A magyar nyelvnek szóban és irásbah való 
teljes bírása feltétlenül, a tót nyelvnek pedig 
legalább szóban való bírása megkivántatik.

Az állomás a kinevezendő által legkésőbben 
folyó évi december hó 1-én elfoglalandó.

Lutilla, u. p. Garamszentkereszt, 1912. évi 
október hó 10-én.

Püspöki urad, erdőhivatal.
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„Korona fegyver“ Akácmagot bármely mennyiségben szállítok I
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Gyümölcs, magvakat és 
Tölgy, azok
t°mb" és' csemetéit 
Tűlevelű ajánlja

SÁNDOR IMRE X“
SZÉKESFEHÉRVÁR.

| 
Pontos kiszolgálás! 

|

Akácmagot bármely mennyiségben szállítok!

ÍT cs- és Wr- udv-fegyvergyárosL LlrvVll VJ. WEIPERT (Erzgebirge.)
Faiskolaterület 100 hold.

MAGYAR ---------------FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELÖINEK ÉS FAKERESKEDÖINEK LEGELTERJEDTEBB

I SZAKLAPJA p
VV

Fakereskedőknek szánt Szerkesztőség s kiadóhivatal

faárverési és erdőel BUDAPEST,
adási hirdetmények köz VI., Podmaniczky-utca 71.

zétételére a legalkalma- Mutatványszámmal szi-
:: sabb organum. :: :: vesen szolgálunk. ::

J e geny e fenyőmagot 
és Csemetét, 

Tölgymakkot, 
Tölgycsemetét, 

mindennemű egyéb 

erdészeti magvakat és csemetéket, 
gyümölcsmagvakat, vadoncokat 

ajánl őszi szállításra és előjegyzéseket kér 

FARAGÓ BÉLA 
csász. és kir. udvari szállító 

magyar magpergetö gyára
Erdészeti csemete-telepek 

ZALAEGERSZEG. 
Árajánlattal kívánatra szívesen szolgálok.ül

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára ... ___ __ 1 K.

Vadászati főmunkatárs:

Remetei KÖVÄRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

Múzeum-kőrút 2-ik szám.

Podhradszky András.

Múlt számunkban adtunk hirt arról, hogy 
podhrágyi Podhradszky András, Coburg her
ceg erdőigazgató, f. é. okt. 1-től nyugalomba 
vonult.

Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal meg
emlékezni e helyen e kiváló férfiú és jeles szak
ember működéséről, ki több mint félszázadon 
által, 53 évig, volt erdőbirtokosának törhetlen 
hűségű és vasszorgalmu tisztviselője.

Nem mulaszthatjuk ezt el már csak azért 
sem, mert egyesületünk létre keltésében övé a 
babér, ő volt az, aki a Borsod-Gömör-Heves
megyék Erdészeti Egyesületének megalakításával 
a vidéki egyesületek keletkezését megindította.

Hosszú szolgálatának javarészét — 27 esz
tendőt — töltött a hercegi uradalmak igazgatá
sában. Midőn a vezetést általvette, az ügykeze
lés német nyelvű volt, övé az érdem, hogy ez 
első sorban is magyarrá lett, övé az érdem az 
addig nagyrészt idegen eredetű és képzettségű 
tisztikarnak teljesen magyarrá tétele körül.

Legfontosabb és legkihatóbb érdeme azonban 
a házikezelésnek behozatala volt. Az összes 
uradalmakban a legintensivebb, de egyúttal a 
legtartamosabb kezelést honosította meg, ami
nek keresztülvitele rövid időn belül a jövedel
meknek megsokszorosodásában érlelte meg dúsan 
termő gyümölcseit. A kihasználások szabályo
zása mellett azonban az erdők sikeres felújítá
sán kívül azok regenerálásával, főleg az erdők 
szaporításával, hasznavehetetlen legelők, kizsa
rolt földek beerdősítésével, s az erdők tenyé

szeti határának a legmagasabb régiókig való 
feltolásával, számos esztendőkön át folytatott, 
lankadatlan szorgalommal és szakértelemmel 
vezetett erdősítéseivel megbecsülhetlen szolgá
latot tett birtokosának s az erdők kultúrájának.

Nyilvános szereplésében mint jeles szakerőt 
ismerjük, s amint említve volt, a vidéki erdé
szeti egyesületek keletkezésének ő volt egyik 
leghatalmasabb rugója.

Mint megalapítója egyesületünknek, több éven 
által elnöke volt, mig nehány év előtt, nyilvános 
szerepléseitől való visszavonulásával; erről a tisz
téről is lemondott, mire az egyesület őt örökös 
tiszteletbeli elnökévé választotta.

Sok éven át viselte továbbá az Országos 
Erdészeti Egyesület igazgató-választmányi tag
ságával járó dekórumot; valamint az állam
vizsgáló bizottságnak is hosszú időn át volt 
vizsgálóbiztosa. Mint Gömör vármegye törvény
hatóságának, Jolsva város képviselőtestületének, 
s más számos, főleg szakegyesületnek tagja, a 
közügyek terén szerzett érdemei is elavulhatat- 
lanok.

Nyilvános szereplésében szerzett ezen érde
mei elismeréséül Ő Felsége már régebben a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette 
ki, jelenleg pedig, nyugalomba vonulása alkal
mával, a coburgi uralkodó herceg a Szász Ernő 
herceg-te\Q házirend középkeresztjét adomá
nyozta neki érdemei elismeréséül.

Nyugalomba vonulása alkalmával ez úton 
részünkről is kötelességünknek tartottuk szak
mája felvirágoztatása körül kifejtett fáradhatlan 
munkásságát érdeme szerint méltatni.
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Kívánjuk, hogy hosszú évek során által gyö
nyörködhessék még fáradságos munkájának 
kiváló sikerében.
ÄÄ:*rrfc±A AAA•>15“:>'c&-kt-Jzzkftkzk. -‘zk’kk

Erdőgazdaságunk régibb és újabb 
irányzatai.

Az új irányban fejlődött erdőgazdálkodás ki
alakulásában az 1879. évi XXXI. t.-c., az erdő
törvény, nevezetes választóhatárt képez. Sarok
pontnak az 1880-adik esztendőt vehetjük. Rend
kívül rohamos a haladás e határon innen, az 
azontúli haladáshoz képest. Ezt szembetűnő 
eredmények bizonyítják.

Ha erdészeti feljegyzéseinket végig tekintjük, 
nem mondhatjuk, hogy a régmúlt időkben hazánk 
az erdészét művelése terén annyira elmaradt 
volna, mint azt a németek nagy sikerein el
tűnődő tekintetünk eddig látta.

A felvidéken már a 16—17-ik században, 
különösen a bányaművelés szolgálatában, az 
erdőhasználat és művelés terén igen nagy fej
lettség mutatkozott, mert hisz a háborúk nervus 
gerendárumát, a pénzt szolgáltató fémkohászat 
életérdeke úgy hozta magával. Soká is tartotta 
a bányászat ölelő karjaiban az erdészetet, ennek 
sokszor igen nagy kárára s csak a legújabb 
korban sikerült szorongatásából végleg kimene
külni.

Ügy a felvidék, mint a délvidék krónikásai 
sokat mondhatnának erről elfakult iratok alapján, 
s különösen ez utóbbi helyen egy másik nagy 
tényező, a hadsereg volt azután az, melyet saját 
szükségletei kényszerítettek, hogy az erdészet 
segítségére siessen s még újabb erdők létesítését 
igyekezzék elősegíteni. És éppen a török kiűzése 
után katonauralom alá helyezett Temesvár első 
erdőmestere volt az, ki már a 18-adik század 
elején utasítást adott ki a mindenféle fák meg
telepítésének módjairól az erdőnevelés terén. 
Egy századdal később pedig egy újabb mozgalom 
indult meg az erdőtelepítés s különösen a homok
kötés terén.

A mezőgazdaságilag művelhető területeken 
történt makkvetésből maradtak is fenn igen szép 
vágható tölgyesek, melyek a földéhség nyomása 
alatt újból eltűntek a föld színéről.

21. szám

Azután egy sivár korszak következett, a di
cséretes ’ kivételektől s attól eltekintve, hogy a 
mesterséges erdőmívelés a felvidéki állami er
dőkben soha sem szünetelt.

Az erdőre nem sok gondot fordítottak, a fejsze 
vette át uralmát mindenfelé. Egyik nevezetes 
elhunyt szaktársunk, mint kataszt. erdőbecslő 
közölte még a múlt század hetvenes évei végén, 
hogy tölgyes vidékeket járva, végtelen egyhangú
sággal üti meg fülünket „sarjerdő 60 éves 
fordulóban“. A cser, gyertyán ennek folytán 
mindenütt túlsúlyba kerül. S hogy az épület- és 
műfa-szükségleten segítve legyen, az úgyneve
zett hagyásfa-rendszer jött divatba mindenütt, a 
középerdőnek ez elrontott alakja. Ezeknek egy
szersmind az lett volna a feladatuk, hogy a fel
újítást, melyre egy fityinget se fordítottak, végez
zék. Előbb vizhajtásos, később terebélyes és 
csúcsszáraz alakok lettek e fákból, melyek ki
szedése egészen a legújabb időkig bosszúságát 
képezi a modern erdésznek, anélkül, hogy a 
magavetés sikerülhetett volna az elvadult talajon.

Faiskoláról, csemetekertről szó sem volt még 
ebben az időben, sőt* a nagy kiadásoktól való 
iszonyodás miatt a szakemberek is keresztül- 
vihetetlennek tartották a mesterséges csemete 
nevelését és ültetését.

Az erdőtörvény életbeléptetésével, 1880-tól 
kezdve azonban egyszerre frissebb levegő kez
dett lengedezni.

S bármily csendes az annak nyomán kifejlő
dött működés, hogy mily nagyterjedelmü és üd
vös az, csak az tudja megítélni, ki szemlélve a 
régi állapotot s azt a mostanival összehasonlítva, 
látja az óriási haladást.

Mig Széchenyi ministersége alatt, a múlt szá
zad nyolcvanas évei közepén, alig három millióra 
rúgott a földmívelési ministerium által kopárok 
beerdősítésére előállított csemete, addig, ugyan
azon ministerium erdészetének kimutatása szerint 
az 1906 — 1908. években kiosztott csemeték 
száma felülmúlja a 600 millió darabot; az ezek
kel beültetett terület pedig átlag évenként az 
50,000 kát. holdon is felül van. Hogy mily ha
talmas munkát végzett erdősítés útján az északi 
Kárpátokban, a felső tenyészet határán a Coburg 
hgi uradalom, azt e lapok hasábjain olvashattuk.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



21. szám. MAGYAR ERDÉSZ 391

Oly szilárd alkotmány a mi erdőtörvényünk 
minden felhányt hiányai mellett is, hogy fennál
lása 18-ik évében egy igen erőteljes sarjai eresz
tett éppen a mi országos főemberünk alkotása
képpen s ez az 1898. évi XIX. t.-c., a községi 
és némely más erdők és kopár területek állami 
kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a 
volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő, közö
sen használt erdők és kopár területek gazdasági 
ügyvitelének szabályozásáról.

Sokat döngették ezt a törvényt is, de rend
kívül messze kiható üdvös hatásáról kézzelfog
ható eredmények tanúskodnak.

Óriási, de nem reménytelen viaskodás folyik 
itt a hitvány legelőjükhöz ragaszkodó községek
kel, minden talpalatnyi földet' ki kell csikarni, a 
meglevő ültetvényeket mindenféle politikai be
folyásolás által előidézett károsítás ellen meg
feszített erőkifejtéssel az erdészeti szakembernek 
megvédeni, de mégis látni, amint itt is, ott is 
zöld erdőtakaróvál vonódik be egy-egy kopárság, 
vízmosás.

Sőt a vízmosások megkötésére kiadott rende
lettel minden fegyverfogható szakember egyesít- 
tetik a megfontolt, minden oldalról védő-ütegek
kel támogatott támadásra a mezőgazdaság e 
szégyenfoltjai ellen.

Itt is felhangzik a régi panasz, de vannak 
már sikerült előzményei, mik nem engednek 
kétséget a siker felől.

Aki a Dunántúl vízmosásoktól szabdalt hepe
hupás területét csak a vonatról szemléli is né
mely megyében, jóleső örömmel nyugtatja sze
mét ez ákác-ültetéseken, melyek még a leg
kisebb foltot is ellepik s minden esetre az állami 
erdőtisztek tevékenységét dicséri. S mily biztató 
jelenség az erdészet térfoglalására, hogy itt tu
lajdonképpen egy, az összes megyékre, az egész 
országra kivetett, jól megbogozott érdekhálózat
ról van szó, mely az erdészetnek jóformán min
den községben majdnem döntő szerepet biztosít. 
E szervezet volt már s még inkább lesz képes 
a székelyföldi panamákhoz hasonló visszaélése
ket már csirájában elfojtani.

Itt oly céltudatos, állhatatos működést látunk, 
mely előtt tisztelettel kell hogy meghajoljunk.

Hogy mily magas fokra jutott a mi erdőkul- 

turánk, síkon-hegyen egyaránt, arról fényes si
kerrel tettük le a vizsgát csak az imént első
rendű külföldi szaktársak előtt.

Milyen, igazán „Magyar Sahara" volt Deliblát 
még 1885-ben s ime most már mesterségesen 
kellett a homokkötést ott bemutatni a külföldiek 
előtt, mert mozgó homok már nem található.

És milyen lázas átalakulás van az erdők ki
használása terén, melyet csak a jövő fog igazán 
érdeme szerint méltatni, mert most átgázolt 
existentiák jajveszékelése a tisztánlátást még 
nagyon befolyásolja.

Az állam jár elől a házi kezelés behozatalá
val, mely hivatva van a jövedelmet óriási módon 
emelni, hivatva van az eddig parlagon hever
tetek szaktudást az ország javára a legjobban 
kamatoztatni.

A tevékenység és siker fokozására azonban 
még egy lépésre kellene rászánniok magukat az 
az erdőbirtokosoknak, t. i. a jutalékrendszer be
hozatalára, olyképpen, hogy minden alkalmazott 
részesüljön a jövedelem bizonyos hányadában. 
E rendszer egyik legjobban kezelt magán-ura
dalomban már egy félszázad óta fennáll. Ott 
olyképpen van meghonosítva, hogy minden vevő 
minden korona után tartozik még 3 fillért (tehát 
ß/Zo-ot) fizetni s ebből a tisztviselőknek a jöve
delem fokozására törekvő ügybuzgalmuk folytán 
oly szép összeg gyűlik be, mely részükre ki
osztva, felér az alapfizetéssel.

E rendszert1 látjuk a kincstárnál és" pedig ép
pen a deficittel dolgozó bányászatnál. Sokkal in
kább helyénvalónak vélnők az államerdészetnél, 
mely rendszer innen lassan átmenne a többi 
nem állami uradalmakra is és nem sejtett mó
don emelné az évi, bevételt, nem remélt jöve
delmi forrásokat nyitna a felsarkalt önérdek 
folytán. 1 A J.
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Az ikonometer hivatása.
Irta bágyoni Szabó Endre, tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán

Mint minden mérési módnak, úgy a stereofotogram- 
metriának is létjogosultsága bizonyos feltételeknek és 
alkalmazása bizonyos korlátozásoknak függvénye. A fel
tételeknek — természetszerűleg — esetről-esetre eleget 
kell tennünk, illetve az előadódó korlátozásokat lehetőleg 
ki kell kerülnünk akkor, amikor az egyik vagy másik 
mérési módnak alkalmazást akarunk teremtem.

A stereofotogrammetria legitim feltételei, illetve kor
látozásai a stereofotogrammetria elvi alaptételeiből ön
ként következnek és mint ilyenek, előttünk már isme
retesek.

Tudjuk azt is, hogy a tulajdonképeni felvételt időben 
és rendben megelőző tájékozó-terepbejárásnak célja 
nem lehet más, mint annak a megállapítása, hogy a 
bemérendő terület, vagy más objektum stereofotogram- 
metriai úton, azaz fototheodolittal egyáltalán felvehető-e 
vagy sem. Ezután másodsorban célja megállapítani az 
előadódott korlátozások mérvét, melyek a stereokompa- 
rátor, vagy más távolság-, illetve magasságmérő alkal
mazását teszik eleve indokolttá!

Ha mindkét kérdésre igenlő lenne egy valamely adott 
esetben a felelet, akkor feladatává vált a tájékozó
terepbejárásnak : az alapvonalak helyét, irányát, hosszát 
megválasztani, továbbá a már kiválasztott alapvonalakat 
egymáshoz geodéziailag kapcsolni, az egyes alapvonalak 
hosszát bemérni és végül a megválasztott alapvonal
végpontokat a bekövetkező felvétel számára a terepen 
szabályszerűen kijelölni.

Arra nézve, hogy a tájékozó-bejárás jelzett célját és 
feladatait könnyen és biztosan hogyan oldhassa meg, 
merev szabályokat céltalan lenne felállítani, mivel egye
dül a gyakorlat lehet hivatva — autodidaktikai úton — 
ezen irányban is útmutatásokkal szolgálni.

Az az egy azonban bizonyos, hogy a tájékozó-terep- 
bejárás, különösen a magas hegységekben, vízmosásos, 
meredek hegyoldalakon, kőgörgetegeken stb. — egy
szóval a stereofotogrammetria tulajdonképeni terrénu
mán — erős szellemi és fizikai munkát követel a mér
nöktől.

Mindezek dacára azt tapasztaltam, hogy az első, futó
lagos nézésre megoldhatatlannak látszó feladatok is leg
többször könnyen megoldhatóknak bizonyulnak. Jelesen : 
vagy azáltal, hogy a fototheodolit részére robbantással, 
leásással akkora szintes helyet teremtünk, amekkora a 
műszerrel való felálláshoz elengedhetetlenül szükséges, 
vagy csak' azáltal, hogy a fotografáló-objektiv látószögé
nek helyet tisztítunk, vagyis nyiladékot vágunk, — avagy 
végül oly módon is segíthetünk, hogy az egyszerű alap
vonalak helyett alapvonalrendszerek alkalmazására utal
juk a theodolit-felvételt.

Mindezekhez járulnak az alább következő és a 

gyakorlatra kiható elméleti újításoknak felhaszná
lása is.

Kötelességemnek tartom az alább következők ismer
tetését két okból: Az egyik ok az, hogy tájékozva le
gyünk a stereofotogrammetriának az 1910. és az 
1911. évben tett legújabb haladásáról; a másik ok 
az, hogy Lángos Lajos szaktársam „A fotogrammetria 
elemei“ című és nagy olvasottságra valló, széleskörű 
ismertetésében (a Magyar Erdész f. évi aug. hó else
jén megjelent 15. sz. füzetében a 278. oldalon) a Truck 
Zsigmond-féle „ikonometer" felemlítésekor többek közt: 
„A stereofotogrammetria gyakorlata és ennek segítő
eszközei“ című munkámra utal, (lásd az Erdészeti Lapok 
1911. évi évfolyamának XVI. és XVII. füzetét), mint 
olyanra, mely a Truck-ié\e ikonometer magyar nyelvű 
leírását tartalmazza.

Ez igaz; ámde a Truck-ié\e ikonometer ma már ide
jét multa, minélfogva és félreértések elkerülése végett 
idejegyzem, hogy ennek megvétele és használatba vétele 
a jövőben célttévesztett lenne, annál is inkább, mivel a 
Truck-íé\e ikonometernél sokkal jobb a Pulfrich-féle 
ikonometer 1910-es alakja, mely utóbbi szükségszerűen 
kompasszal is el van látva.

A legutóbb mondottak bebizonyítása céljából vázolni 
óhajtom röviden először: a normálisnak nevezett felvétel 
geometriai jelentőségét, ebből kiindulólag áttérek az el
fordított optikai tengelyekkel képezett felvétel geometriai 
elemeinek elemzésére, hogy ezek által a bemért és geo
déziailag kapcsolt alapvonalak lehető gazdaságos kihasz
nálásáról, másrészt az újításoknak a gyakorlatba való 
átültethetőségéről, végül az ikonometerekkel szemben tá
masztott igényeinkről és azok kielégítéséről ítéletet tud
junk mondani.

I. Normális állásnak nevezzük a fototheodolittal 
végzett felvételt akkor — tudvalevőleg —, amikor a 
fotografáló objektivrendszerek optikai tengelyei (Oi Mi 
és O2 Al’27 az alapvonalnak (a’-nák) két végpontján (Aíi- 
ben és AÍVben) és az exponálás időtartama alatt elfog
lalt vízszintes helyzetükben egymással párhuzamosak, 
egyúttal az alapvonalra merőlegesek.

t:a f: Íj

Lásd az 1. ábrát, ahol jelöléseink a következőket je
lentik : P a felveendő terület egyik bemért poqtja; 
t’ = P pontnak az alapvonaltól mért legrövidebb (merő
leges) távolsága; ti és /2= a P pontról a fotografáló- 
lemezekre menő irányzatok; a’ = az alapvonal; Mi és 
Af’a = az alapvonalnak jobboldali, illetve baloldali vég
pontja, egyúttal műszerfelálláspontok ; f a fotografáló 
objektiv fokuszponttávolsága.i mely az exponált lemezek
nek a műszerfelállás pontjától mért legrövidebb- távol
ságával azonos, minélfogva egyszerűen lemeztávolságnak 
is szokás nevezni; Oi és Oi a baloldali (Li), illetve 
a jobboldali (L2) lemez középpontja;,,Sí Oi Ss = és 
S2 Oi Sí = a baloldali lemez felező-egyenesei, illetve 
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Sí O2 Sa és S2 O2 S4 - a jobboldali lemez felező
egyenesei, melyek a lemezeket négy quadránsra osztják, 
minélfogva a lemezekről nyert rendszálakat (x, y) előjel 
szerint is megtudjuk különböztetni; pi és /22 a Telvett 
P pontnak a fotografáló-lemezeken nyert bal-, illetve 
jobboldali képe; xi és X2 ■— /21-nek, illetve /22-nek abs- 
cissája; x-i — Xi = £ — a bem-ért P pont parallaxisa, 
melynek mérőszámát a stereokomparátor mérődobjáról

olvassuk le ismert módon; ’ S’—S' — P pontunknak 
parallaxis-síkja, értvén alattafa jelen esetben azt a P 
ponton áthaladó függőleges és az alapvonallal párhuza- 
mosan^haladó síkot, melyben bármelyik pont parallaxisa 
változatlan és. P pont ismert m parallaxisával' azonos; 
O'i - a baloldali műszerfelállás (Mi) merőleges vetü- 
lete az S’ — S’ parallaxissíkban, mely középpontjául 
szolgál a térbeli tengelykeresztnek, minélfogva a bemért 

pontok térbeli koordinátái ettől a ponttól számíttatnak 
és méretnek fel, lásd: P pontnak Xi térbeli abscis- 
száját.

Az ismertetett normális felvétel elemeinek geo
metriai jelentősége, ahová t’, Xi, g és S’—S’ függ
vénykapcsolatai tartoznak, leszármaztatható az 1. ábrán 
látható háromszögek hasonlóságából.

Jelesen : mivel P O’i Ali A <» Afi Oi /21 A, ennél
fogva

Mi O’i : O’i P M\ Oi : Oi pi, azaz

t’ :Xi f : xi, ebből

(1.) Xi-'t’.^-

hasonlóképen, mivel Mi M’2 O’i A m M’2 O2 p’i A, 

ennélfogva O’i Mi : Mi M’2 M’2 O2 : O2 p’i
azaz t’ : a’ f: X2 —-xi (£), ebből

(2.) f-a’.Xí

Legutóbbi (2.) egyenlőségünk, mint függvénykapcsolat’ 
szavakban kifejezve a következőket jelenti: f-t és %-t 
állandónak tételezvén fel, azt találjuk, hogy t’ ö’-val 
egyenes.arányban áll, azaz minél nagyobbnak választjuk 
a bemért alapvonalnak térképbeli hosszát, a’-t, annál 
nagyobb léptékben készül térképünk és megfordítva. így 
például; az 1. ábrában az alapvonalnak a’ térképbeli 
hossza mellett P pont a t’ távolságban fekvő S’—S’ 
síkban fekszik, evvel szemben az alapvonalnak a” hosz- 
szusága mellett ugyanazon P pontnak térképbeli helye 
(P”) már t” távolságra jut az alapvonaltól.

Másfelől', f-t és a’-t választván állandónak-, minél 
nagyobbnak bizonyul a stereokompa: átoron egy valamely 
bemérendő pontnak X2 — Xi = £ parallaxisa, annál ki
sebb lesz a hozzája tartozó t távolság és megfordítva. 
Például a £ = o helyen t 00 , azaz a megirányzott 
pont a végtelenben fekszik, mint olyan, melynek kép
koordinátái X2 és Xi egymással egyenlők. (Például az 
Oi, és O2 a lemezközéppontok térbeli helye (O) a vég
telenben fekszik, mert Oi kép-abscisszája xi = o és 
O2 kép abszcisszája X2 -----0, azaz X2 = Xi, ebből X2— 
xi = £ = 0.)

Továbbá, mivel 2. egyenlőségünk értelme nem vál
tozik meg, ha jobboldalán fekvő törtjében a nevezővel 
és a számlálóval ugyanazt a számtani műveletet végez
zük, ennélfogva 2. ily alakba is irható :

(3.)
m. axf.n
m. n

ahol m és n tetszőlegesen választott kis positiv egész 
szám.

3. egyenlőségünk most már alkalmas arra, hogy bár
melyik bemért pontunk helyét a térkép síkjában könnyen 
és biztosan megszerkeszthessük.
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A szerkesztés menete a következő:

2.áA«j

Adva van a, l- és f, keressük t-t és Äi-t.
Adva lévén a, és f, ezekből a kérdéses pont t tá

volságát és Xi abscisszáját kiszámítjuk. Ezután felhord
juk a megválasztott kisebbítés mértékében az alapvonal
nak a hosszát, nyerjük, az Mi és Áfa műszerfelállások 
helyét a térképen. Mi— Mi irány meghosszabbítására és 
Afi-ből kiindulólag felhordjuk az alapvonalhossz /«-sze
resét, AZ-ben merőlegest emelünk m. a-ra. Ezt követőleg 
felhordjuk az /Wi O’i irányra ugyancsak TWi-ből kiinduló
lag f értékét «-szer, lásd O”i-őt, ahonnan párhuzamost 
vonunk az a alapvonallal és erre az irányra O”i-ből 
kiindulólag, m. a-val egy értelemben felhordjuk § nek
m. «.-szeresét, ily módon eljutottunk az R pontig. Már 
most felkeressük az Mi—R iránynak az AZ—AZ iránnyal 
alkotott közös metszéspontját: K-t, mely már a keresett 
S—5 parallaxis síkban fekszik. Ezek után nincs más 
teendőnk, mint O’i-ből, a parallaxis sík középpontjából 
kiindulólag felmérni 

értékét, miáltal keresett P pontunk helye is adottá vált 
a térképen.

Összesen hat irányzatra van szükségünk, melyek közül 
1., 4., ó. és 7. (lásd a 2. ábrán a számozást) az alap
vonallal párhuzamosan, 2. és 3. pedig az alapvonalra 

merőlegesen halad, következésképpen egy fejes vonalzó 
és egy derékszögű háromszög együttes használata fölötte 
ajánlatos.

Ily módon azonban a mezei pontoknak csak ama cso
portja hordható fel a térképre, melynek képmása úgy a 
jobb-, mint a baloldali lemezen fellelhető. Ezen pontok 
nem lehetnek máshol, csak abban az u. n. hasznosít
ható mezőben, melynek határvonalát a lemezekre még 
bejutó, legszélső irányzatok adják meg, oly módon, amint 
azt 2. ábránkon eredményvonallal és árnyékolással fel
tüntettük.

(Folytatjuk.)

A fotogrammétria elemei.
Irta Lángos Lajos.

(Befejező közlemény.)

VII. A fotogrammétrikus mérés pontossága.

Fotogrammétrikus mérésünk pontossága az alkalmazott 
mérésmódok szerint változik. Ugyanis a fellépő hiba
források (ú. m. az irányzás, szögmérés, szintezés, pont
egyeztetés stb.) az egyes mérésmódok precizitása szerint, 
többé-kevésbé érvényesülhetnek. Ha tekintetbe vesszük 
mérésünk összes hibaforrását, a nyerhető pontosság más 
lesz monokuláris és más binokuláris rendszálmérés ese
tén. Miért is jelen fejezetünket két szakaszra osztjuk.

a) A monokuláris rendszálmérésre alapított fotogrammétria 
pontossága.

A fotogrammétriai szögmérés a tg w - * és tg C sin w 

képleteken alapszik. Az w és C szögek értéke tehát az y 
és x változóktól függ :

w - k f (x) és 
C k f (x, y)

x és - y értékek meghatározása 0'1 pontossággal 
történik.

Fenti függvényeink k, x és y értékeinek középhibájául 
A k, A x és A y hibaértékeket véve, lesz a keresett 
w és C szögek középhibája :

A' C = cos2 C

Képleteinkbe a szükséges differenciál hányadosokat, úgy
mint a
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b) A binokuláris vagy stereoszkopikus rendszálmérés 
pontossága.

A binokulárison bemért pont térbeli helyzete a
a a av XI, z - - k es m yi
P P P

összrendezők által van adva, amely egyenletek a, p, k, 
X] és yi adatainak középhibáit A a, A p, A k, Axi és 
A yi értékekkel jelölve, a v rendszál középhibája:

A fenti két képletből nyerhetjük Aw és AC értékeket, 
amelyek mérésünk hibanagyságát adják, az összes hiba
források figyelembe vételével.

Külön figyelemmel keli lennünk azonban a monoku- 
láris pont egyeztetés hibájára is, mely hibának meg
engedhető maximális értéke szerző szerint:

. , d q sA x —-—a
amely képletben d a körzővel érzékeltethető legkisebb 
távolság, q a térkép léptékének arányszáma, s a kép 
szélessége és a az alapvonal hossza. ,

Legyen adott esetben d — 0 1 q = 1000, s - 
120 ’%i, a — 50 m. Ez ezetben

A x’ 0'24
Ezen A x’ értéknél nagyobb pontegyeztetési hiba, 

a térképen berajzolt-pont fekvésében már körzővel érzé
klehető hibát okoz: (Lásd szerzőnek „A photöboussola 
alkalmazása a monokuláris rendszálmérésre alapított 
photogrammétriában“ című munkáját.)

Vizsgáljuk a következőkben, hogy ezen A x’ hiba
érték határán belül maradva, mily pontosságot nyújt a 
fotogrammétriai szögmérés.

Feltéve, hogy A k - o, amely feltevést k értékének 
pontos megállapítása igazolja, a vízszintes szögek hiba
nagysága:

De cos w

A.
k k2

éS COS2 W x2 T P
a k
A W '; x^+“k2

el maximális értékét, ha
A x

A x

, lesz:

A w akkor éri 

is A w max =

Legyen pld. k = 180 ni/m, akkor
o-r

A w’ max 3438 ~jgQ~ vagyis kifejtve:

Aw’ max = 1’ 54”
Ha pedig k 212 akkor A w’ max 1’ 36” 
Tekintve, hogy a mérőasztál pontossága 2’, láthatjuk 

hogy a fotogrammétria nem csak gyorsabb, de pontosabb 
is, mint a mérőasztallal való munka.

), amikor

Az alapvonal hosszának a bemérendő pontok távol
ságához mért megállapítása az alábbiakban van adva:

Az előző hibaszámítás szerint:

Ha feltételezzük, hogy az alapvonal és a képállandó 
absolut pontossággal lettek bemérve, vagyis ha A a 
A k = o, akkor:

a a k ,
z - "F p

a k z2Miután z —-----, lesz A> z = —r A p és innenp a k
z2 A p

a = — ahol A z megengedhető maximális értéke 

0-5 m, A p pedig 0'01 Adott tereptávolság mellett, 
az alapvonal hosszának megválasztására ezen egyenlet 
szolgál.

Jelen fejezetünkben előforduló mérési adataink közép-
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hibái: A xi = 4 01 A yi = 4 0’1

A p 4 0 01 «%,. A k ± vagy végül 

A a = + Yqqq. ha a távolságmérés logarithmikus léc

cel vagy mikrometercsavarral és A a — 4 -qq , ha a 

Reichenbach vagy Porro-féle eljárás szerint történt.

Vili. A fotogrammétria alkalmazása.

Fotogrammetrikus mérési módot mind
azon esetekben alkalmazhatunk, amikor 
lehető gyors és biztos eredményt akarunk 
elérni, továbbá amikor a terepviszonyok 
nem engedik meg a műszerrel való több
szöri felállást.

Mindott, ahol tachymetrikus mérésmódo
kat alkalmaznánk, alkalmazhatjuk a foto
grammétriát is; Hogy mily mérésmódot 
válasszunk, az az adott körülményektől függ. 
Erősen tagozott hegyvidéken kitünően hasz
nálhatók a fotogramméterek és az egyszerű 
teodolitok. Egyszerű és kevésbbé bonyolult 
eljárás mellett is igen szép eredményeket 
mutatnak fel. (Magas Tátra.) Az aránytala
nul drágább és komplikáltabb eljárást 
igénylő stereoszkopikus műszerek előnyei 
inkább a dombvidéken tűnnek ki, ahol a 
pontegyeztetés bizonytalansága a mono
kuláris rendszálmérésre alapított fotogram- 
métriának nagy hátrányául szolgál.

A stereoszkopikus mérésmódnak külön
ben is a következő jó oldalai emelhetők ki:

1. A pontegyeztetés munkája ezen mérés
módnál elesik.

2. Rövidebb alapvonallal dolgozhatunk, 
aminek előnye különösen az erősen tagolt 
terepeken jut érvényre.

3. Jellegzetes tereppontokra nincs szük
sége, tehát dombvidéken is jól használ
ható.

4. A fényképeket plasztikus hűséggel 
mutatja.

A szabatos pontosságot nyújtó Pulfrich- 
féle műszer mellett más fotogrammétriai 
műszereket is alkalmazhatunk, melyek legegyszerűbbje 
is eléri a mérőasztallal elérhető pontosságot.

Különösen rétegvonalas térképek készítésénél, ami pe
dig méréseink főcélja szokott lenni, még a legkezdet
legesebb szerkezetű fotogramméter is elég megbízható 
eredményt ad. Nagyobb pontosság elérhetése céljából, 
izohipszás térképeink szerkesztésénél a következő ellen
őrző eljárást alkalmazhatjuk.

Az a alapvonal Ai és A2 végpontjából felvett Ki és 
K? felvételek alapján, a Pi, P?, . . . . Pn-i, Pn pontok 

segítségével elkészítjük a terület rétegvonalas térképét. 
Az optikai tengelyek metszéspontjában és az Ai állás
pont magasságában lévő B pontot nevezzük ellenőrzési 
főpontnak. B pont képe a Ki felvételen az Oi közép
pontba esik. (29. kép.) Álláspontunk magassága m, tehát 
a B ponton átmenő rétegvonal magasságát is m-mel 
jelöljük. Az m rétegvonalon fekvő pontok képe ugyan
csak a vv vízszintes irányvonalba kell hogy essék.

Továbbá a B pont távolsága Ai-től: h = ---- --------—
sin (ai 4- «2)

Mindazon pontok, melyek Ai ponttól ugyanilyen távol
ságra vannak, kell hogy a térképen h súgárrál szerkeszt

hető k3 körívbe essenek. Ha - = A h, akkor a meg

felelő h 4- A h, h 4 2 A h, . . . . h + n A h távolságra 
eső pontok kell hogy ugyancsak a megfelelő körívekben 
feküdjenek.

Továbbá ha B pont magassága m, a rétegvönalak 
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közötti szintkfilömbség — = A m, kell hogy azm + Am, n
m + 2 A m.........m + (n—*) A m, továbbá az m—A m,
m — 2 A m.......... m —f (n—x) A m rétegvon alakon fekvő
pontok a Ki képen egy vízszintesbe essenek. A képen a 
rétegvonalaknak megfelelő vízszintesek A y szintkülömb- 

/\ rn k
sége a A y = —;— egyenlőségből határozható meg. h

Már most a helyesen megszerkesztett rétegvonalas 
térkép mindazon pontja, amely az Ai ponttól egyenlő 
távolságban fekszik, egy körívbe, és az egyenlő magas
ságú pontok képe a fényképen egyazon vízszintesbe 
kell, hogy essék. Ez a törvényszerűség nem csak ellen
őrzésre, de megfordítva, szerkesztésre is felhasználható.

Azon fotogrammétrikus mérésmódn^l, ahol ai = a2=90°, 
fenti ellenőrző eljárás némileg módosul. Mindazon pontok, 
melyeknek z rendszáia egyenlő értékű, az Aj pontban 
lévő optikai tengelyre z, z-f-Az, z + 2 A z stb. távol
ságnyira állított merőlegeseken fognak feküdni.

A rétegvonalak magassági külömbségének megfelelő 
A y értéke a A y — ——— egyenlet által van adva.

Az így elkészített és megfelelően ellenőrzött pontosságú 
rétegvonalas térképen a kívánt tervezés már végre
hajtható.

IX. Befejezés.
Röviden vázoltam a fotogrammétriát, oly r szűk keretek 

között és csak annyira, amennyi elegendő arra, hogy a 
fotogrammétria mibenlétéről tájékozódást szerezhessünk, 
fejlődését figyelemmel kísérhessük és alkalomadtán ma
gunk is felhasználhassuk. A fotogrammétria nem puszta 
elmélet többé, amint azt igen sokan gondolják, hanem 
ellenkezőleg, a leggyakorlatiasabb' mérésmód és, a maga 
helyén alkalmazva oly fényes eredményeket nyújt, melyek 
méltán gondolkodóba ejthetik a legkonservativabb mér

mig a tachimétria pontossága —600nököt is. Mert 700
között van, addig a stereoszkopikus rendszálméréssel 

egybekapcsolt' fotogrammétria pontossága az ot is 
meghaladja.

Hogy a fotogrammétria tényleg pontos mérésmód, 
mutatja az is, hogy egyikét a legnagyobb pontosságot 
igénylő méréseknek, a határmérést, a múlt esztendőben 
Kanadában már fotogrammétrikus utón végezték.

Mindenkinek ajánlom, ha körülményei megengedik, 
próbálkozzék meg ezen, az erdőmérésnél is nagy jövő 
elé tekintő módszernek az alkalmazásával, hogy saját 
maga is meggyőződést szerezhessen mérésmódunk életre
valóságáról.

Erdő-cserék.
Irta Márton' Sándor.

A „Budapesti Hírlap“ 1912. évi augusztus 17-iki szá
mában közölte, hogy Békés város 900 kát. holdnyi sík 
erdejét jobban jövedelmező mívelési ág alá vonni óhajt
ván, engedély mellett elcserélte azt Hunyad-megyében 
fekvő 900 kát. holdnyi erdővel.

Ebből a cserébe adott erdőből 700 kát. holdat a város 
gyümölcsössé alakítni tervez s ily irányú kérelmét a 
földmívelésügyi minister elé terjesztette.

A tervet Michalus Sándor m. kir. főerdőmérnök készí
tette. A tervnek részleteit, miután a helyszínét nem isme
rem, bírálat alá nem vonhatom, de nem mulaszthatom 
el, hogy néhány momentumot ki ne emeljek.

Örömmel üdvözölni óhajtorri legelőször is Michalus 
kollegámat, aki a hivatalos kötelességkor által megsza
bott határokon túltekintve, megmutatta, hogy a m. kir. 
erdőtiszt nemcsak gondolkodik afelett, hogy hazájának 
szolgálatot tehessen, de tud is tenni hasznos dolgokat 
szolgálati körén túl és képes felemelkedni arra az állás
pontra, amely nemcsak az országnak válik előnyére, 
hanem az egész erdőtisztikarnak közbecsülést szerez.

Felemlítni kívánom továbbá, hogy mindenesetre van 
még több kollegánk, ki ily tervekkel foglalkozik, akiknek 
nevét azonban legalább egyelőre, egy vagy más okból, 
de legtöbbnyire szerénység-szülte közszerepléstől való 
tartózkodás miatt nem ismerjük. Csak előre kollegák, 
mert lehetetlen, hogy az önzetlen, jót akaró, nemes tö
rekvés méltánylásra ne találna s karunknak előnyére ne 
válnék.

Emellett újólag utalni kívánok a cserékkel egybe
kötött érdekekre? Az erdőcsere, amig egyrészt nemzet
gazdasági általános szempontból azért történik, hogy a 
magasabb mívelési ág behozatalának lehetősége előáll
jön, másrészt erdészeti nemzetgazdasági szőkébb irány
zatból azért is történik, hogy a kicserélt területtel leg
alább is egyenlő nagyságú cserébe adott kiterjedésű fel
tétlen erdőtalaj, u. n. kötött birtokként, rendszeresen ke
zelve, termelőképességét megtartsa.

Ebből következik, hogyha Békés város a 900 holdból 
700-at gyümölcsössé átalakít s 200 holdat erdőként to
vábbra is fentartott — részben a talajminőség miatt, 
részben pedig a gyümölcsöshöz szükséges karók, asza
láshoz tűzifa, épületfa, kosárfonó-vessző stb. termelése 
végett, — akkor a város a gyümölcsössé alakítandó 700 
hold helyett másutt újabb 700 kát. hold feltétlen erdő
talajt vásároljon, hogy így az erdészeti cél is érvényre 
legyen emelve.

Ezt a feltételt minden cserénél érvényesíteni kell, (ki
véve az erdőkezelés igényelte illetményföldeket, rakodó
kat stb.), mert különben elejtenők a magunk álláspontját, 
amely éppoly helyes és ésszerű, mint az általános. Nem 
helyettesíti ezt az a kikötés sem, hogy a gyümölcsös állami 
kezelésben maradjon, mert nem az a nemzeti cél, mi
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szerint gyümölcsösök állami kezelés alatt álljanak, hanem 
hogy a feltétlen erdőtalaj minél nagyobb mértékben holt 
kézben maradjon s így rendszeres erdőgazdasági műve
lés alatt álljon. E céltól ne térjünk el soha, mert helyes, 
hasznos és nemzeti cél.

Az újabbi cserének sem szabad tehát a mi álláspon
tunkat megingatni, mert amint helytelen volt, hogy egyes 
holtkézen levő erdők, erős befolyás folytán csere nélkül 
irtattak ki, éppúgy igen helyes, a mi céljainkat magasabb 
nézőpontból, megítélő az a felfogás, hogy a feltétlen erdő
talaj oly tulajdonos kezébe kerüljön, aki azt a feltétlen 
erdőtalajt kötött birtokként erdőgazdaságilag hasznosítni 
s ezáltal a feltétlen erdőtalajnak a nemzeti vagyont 
képező termőképességét megőrizni tartozik.

Az erdőcseréknek kijátszása volna továbbá az a szán
dék, hogy a cserébe vásárolt talaj később másnak el- 
adassék, mert ez az alacsonyas és már a cserének ké
rése alkalmával rejtett szándékot tartalmazó törekvés 
nemcsak a nemzetet, hanem az erdészetet is károsítaná 
önző eljárásával.

Ez a két szempont, — a még jövőben előbukkanó 
hasonló tervekkel szemben alkalmazandó ellenállással 
együtt, — a cseréknek megszabja a határát, irányát, az 
ezeknek korlátain belől való maradás nemzeti cél, melyet 
kicsinyesre leszállítni nem szabad. Éppen ezért az ily 
káros törekvéseknek ellent kell állnunk s a vagyonfel- 
ügyeleti hatóságokat kellően kell minden egyes esetnél 
arról informálnunk, hogy a magyar erdészetnek a cseré
ket előmozdító nemes törekvése silány célú Üzletszerűség 
által ne kisebbíttessék s előnye kockára ne tétessék.

Itt az ideje és alkalom is van reá, hogy az eddigi 
erdőcsere-eljárás törvény útján rendeztessék.

Szarvascserkészetek
a murányi uradalomban.

A Fülöp Szász Coburg Góthai herceg murányuradaimi 
mintegy 30000 kh. vadászterületén az ezidei szarvas
cserkészetek szept. hó 17-től okt. 7-ig bezárólag tartat
tak meg.

A cserkészet tartama alatt a lehető legrosszabb idő
járás uralkodott. Hóval vegyes eső, köd vagy téli idő
járás (nyolc fokra sülyedt egy ízben a hőmérő 0 alá), 
mely nagyban befolyásolta és bizonytalanná tette a 
cserkészetet.

A vadászó főurak a rossz időjárás miatt nem is cser
készhettek állandóan, számos cserkészet elmaradt, mégis 
a vadász-zsákmány végeredményében kielégítő.

Egy reggeli cserkészet alkalmával sikerült Cóburg 
Fülöp herceg vadászúrnak szarvashívóra egy kapitális 
10-es bikát terítékre hozni álló erdőben. A bika bevonuló 
félben jól bőgött ugyan, de felfelé tartott és nem látszott 
lehetségesnek őt megelőzni; akkor a kísérő vadász meg
szólaltatta a hívót, a fenséges úr pedig kedvező szél 
mellett egy óriási bükk mögött foglalt állást. A hívó első 
hangjára a bika rögtön válaszolt és megállóit, többszöri 
hívásra megindult az állás felé, mindinkább harciasabb 
hangot hallatva és keresve a vetélytársat, mikor is a 
vadászúr jól irányzott lövése örökre lecsillapította szen
vedélyes harcikedvét.

Szept. 30-tól okt. 4-ig a vadászúr és veje Günther 
SÍ. H. herceg megszakították a cserkészetet és I. Fer- 
dinánd bolgár király püspökházai vadászbérletére rándul- 
tak át, honnét igen erős bikák lettek bejelentve. Dacára 
a kedvezőtlen időjárásnak, sikerült is Fülöp Sz. C. G. 
hercegnek ott egy valóban kapitális bikát pl. 12-est el
ejteni, meg egy erős p. 12-est, valamint SÍ. H. Günther 
Ernő hercegnek is egy p. 12-est.

A szarvascserkészeten részt vettek:
Fülöp Szász Coburg» Góthai herceg vadászúr fia Lipót, 

Günther Ernő SÍ- H. herceg, neje Dóra hercegasszony 
és gr. Szapári Péter.

Terítékre hozott a murányi uradalomban:
Fülöp Sz. C. G. herceg 1 kapitális 14-est, 1 kapitális 

10-est; 1 8-as bikát; Lipót herceg 1 12-est, 3 10-est és 
1 őzbakot; Günther Ernő SI. H. herceg 1 14-est, 2 
12-est, 2 10-est; összesen 1 őzbakot és 12 bikát.

A Ferdinánd bolgár király püspökházai bérletén:
Fülöp Sz. C. G. herceg 2 drb 12-est; Günther Ernő 

SÍ. H. herceg 1 drb 12-est; összesen 3 darabot.
A murányi uradalomban terítékre hozott bikákból 6 

darab agancs lesz kiállításra beküldve, a püspökházaiból 
pedig 2 drb agancs.

Folyó év tavaszán Lipót Sz. C. G. herceg ápr. 29-től 
máj. 1-ig 4 drb. siketfajd kakast hozott terítékre, jun. 
17-től 19-ig 6 őzbákot és pedig 3 darabot egy reggeli 
cserkészeten.

Ágostonpatak, 191'2. évi október hó.
Lux János.
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Az igazi vadász fegyvere és tölténye.
Irta Remetei Köváry János.

Aki figyelemmel kísérte a lőfegyverek fejlődését, a 
mikor még az úgynevezett „elöltöltő“ kapszlis puskákat 
a hátultöltő Lefosőheux fegyverek kezdték kiszorítani, 
akkor azt is észrevehette, hogy a vadászoknak zöme 
ennek az újdonságnak nem igen örvendett. Nemcsak 
hogy nem örvendett, hanem nagyon is bizalmatlanul 
fogadta a sokat ígérő, akkor még igen gyorsan tölthető- 
nek látszó lövőszerszámokat.

Ki merem bátran mondani, hogy azoknak a vadászok
nak, akik ettől az uj instrumentumtól idegenkedtek — 
nagyon is igazuk volt. Igazuk volt pedig azért, mert vér
beli vadászok voltak és a megbízhatóságot elébe helyez
ték a kényelemnek. Az új fegyverek igen nagy kények 
met és gyorsaságot kínáltak cserébe a régi fegyverekért, 
de jó lövés tekintetében még a mai modern sörétes 
fegyverek lőképessége is bizonyos tekintetben csak prob
lema maradt, ami csak az akkori és a mai modern 
sörétes fegyverek árkülönbözeteivel lenne megmagyaráz
ható.

A régi előltöltő fegyvereknek volt egy kitűnő tulajdon
ságuk, hogy lőtávolságuk a mai modern sörétes fegyvere
két jóval fölülmúlta. A lövedéket, tekintet nélkül a sörét 
nagyságára (átmérője), egyforma eredménnyel továbbí
tották. A cső falát, belsejét olyan apró árnyalatok, kisebb 
rozsdafoltok hátrányosan sohasem befolyásolták, sőt 
annak tisztítását sem valami nagy gonddal végezték azok, 
akik erre maguknak időt szakítottak,

És mégis . . . azok a vadászok, akik azzal a fegy
verrel vadásztak — vadászok voltak a szó szoros értel
mében. A mai beteges idegzetű tömeglövő-vadász ezt 
talán már megérteni sem tudná, hogy a szerzett zsák
mányát igaz vadászhoz méltóan ki is kell érdemelnie. 
Szenvedelmével kéreste, űzte, feltalálta és meglőtte a 
vadat vadászhoz méltóan. Bízott magában, bízott kezé
ben, s ami fődolog, bízott fegyverében.

A modern fegyvertechnika vívmányai élők nem lehet 
kitérni, annak produktiv munkáját kisebbíteni senki sem 
akarja. Tagadhatlan tény az, hogy a fegyverkészítés óriási 
lépésekkel haladt előre, úgy, hogy a fegyver ma már 
gép lett, egy öldöklő masina, 'de azt nemcsak kezelni, 
hanem annak minden alkatrészeit is ismerni kell tudni.

Ezzel az óriási fejlődéssel szemben azt tapasztaljuk, 
hogy a magyar vadászok zöme a fegyver ismeretétől 
messze mértföldekre hátramaradt.

A régi fegyvernek volt egy tulajdonsága, hogy jól meg 
kellett tölteni. Ezt minden vadász tudta is. A mai mo
dern sörétes fegyvereket, hogy hogy kell jól megtölteni, 
— nagyon kevesen tudják ! A régi előltöltő fegyvereknél 
a cső formálta önmagának a lőporfojtást, az a leveréssel 
hozzáalakult a cső belterületéhez, semmi kívánni valót 
maga után nem hagyott, ideálisan hozzáalakul s ezáltal 
legalább is 25°/o-aI jobb lőképet mutatott a mostaninál 

és a lőtávolságot, hozzászámítva az ölőerőt is — na
gyobb volt.

A rendes lőporadagolásnál a legfontosabb tényező a 
mai fegyvereknél a helyes lőporfojtás megválasztása. Ezt 
a mai vadászok egyáltalában figyelembe sem veszik, sőt 
merem állítani, nem is sokan ismerik.

A mai fegyvercsöveknek annyiféle furata és oly sokféle 
szűkülete van, hogy azok mibenlétét a vadász csak 

’ theoretikus fejtegetések alapján ismerheti meg, anélkül 
azonban, hogy ezek valóságáról magának gyakorlati mó
don bizonyságot is szerezhetne. Agyárak üzleti élelmes
ségük és a vadászok jóhiszeműségükre támaszkodva, 
hihetetlen tréfákat engednek meg maguknak a levőikkel 
szemben. Messzelövő instrumentumokkal csábítják a hi
székeny embereket, mert tudják azt, hogy a mai fegy
verek mindenféle kényelme és gyorsasága még mindig 
nem elégíti ki a modern, sietve, izgatottan élő vadászt.

Olyan fegyver kellene, amelyet a sárga gamásnis 
maskarák serege az országúiról beállíthatna és a mezőre 
irányítva, minden élőt kiirtana maga előtt, hogy a zsák
mányával büszkén hazatérő nimródot ünnepelhetné az 
egész világ, mint — rekord-lövőt.

Elég az hozzá, hogy a vadászat sportja szemlátomást, 
hihetetlen módon elterjedt az utóbbi időkben, anélkül, 
hogy ebből a nagy elterjedtségből bármily csekély haszna 
is lenne magának a vadászat mesterségének. Minden 
ember, akinek megfelelő felszerelése van, azonnal vadász 
lesz. De nem kezdő, hanem egyszerűen : vadász.

Bármilyen sportot akar valaki gyakorolni, először is el 
kell annak elemi részeit sajátítani. A magyar vadászat
ban nem. N^luhk társas vadászaton még olyan emberek 
is résztvesznek, akiknek azelőtt még soha puska sem 
volt a kezükben. Ha megtetszik nekik, vagy valahogy sze
rencsétlenség nélkül sikerül az első fellépésük, akkor kész 
a magyar vadász és meg van neki minden tulajdonsága.

Hogy kívánhatja valaki az ilyen embertől, hogy ismerje 
a vadat, annak természetrajzát és szokásait, de különösen 
ismerje a fegyvert, amivel vadászatát gyakorolni fogja.

Egy-egy vadászati idény kezdetekor igen érdekes képet 
nyújtanak a budapesti fegyverkereskedők üzletei, de kü
lönösen az a mód, ahogy ezt a nagy, rendkívül forgal
mat lebonyolítani szokták.

Hihetetlen mennyiségben rendelik meg úgy helyben, 
mint vidékről a kész töltényeket. A budapesti fegyver- 
kéreskedők a legnagyobb lelkiismeretességgel tesznek 
eleget a rendeléseknek. Igen ám, de a rendelések oly 
sablonosak, egyöntetűek, hogy azoknak a foganatosítása 
egyszerűen az illető kereskedő jóindulatától függ. Tudva
lévőén a fegyverkereskedőknek a töltények eladásából nem 
valami nagy üzleti hasznuk van, az egész inkább olyas
féle csalétek, hogy a pontos és lelkiismeretes kiszolgá
lással maguknak részint új vevőkört szerezzenek, részint 
pedig a régieket állandósítsák.

Ő tőlük senki sem kívánhatja, hogy száz töltény el
készítésénél mutatkozó egy korona üzleti haszonért minden 
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egyes vadásznak egy-egy külön előadást tartsanak a töl
tények mibenlétéről, pláne akkor, ha azt a száz vagy két
száz töltényt az utolsó percben táviratilag is rendelik 
meg. Való tény az, hogy azokhoz a fegyverekhez, ame
lyeket az illető kereskedő adott el, készített vagy az ő 
saját puskaművese lőtt be, sokkal jobb és pontosabb 
töltényeket tud készíteni, mint az olyan fegyverhez, 
amelynek csak az öbnagyságát ismeri, de sem a fegyver 
gyárát, sem a cső furatát, de ami a legfőbb, sem a töl
tény méreteit — nem ismeri.

Alkalmam volt különféle gyártmányú fegyvereket kü
lönféle töltényekkel kipróbálni és így saját tapasztalatom 
alapján mondhatom, hogy ezeknek lőképei és lőképes- 
ségei szembetűnően eltérnek egymástól.

Ezeket a különbözeteket legelső sorban a lőpor meny- 
nyisége, illetve a sörét súlyarányossága, de leginkább a 
lőporfojtás alakja és mennyisége okozzák.

Az egyik 16 calib. fegyver ugyanazon lőporfojtással és 
22/io gr. osztrák füstnélküli lőporral, 27 gramm söréttel 
töltve, teljesen más lőképet mutat, mint egy másik gyárt
mányú 16 calib. fegyver.

Az egyiknek lőképe egyenletesen,, majdnem gyönyö
rűen terített, a másik meg gyalázatosán szétpattogott, 
zavaros kép.

Az egyik fegyver jó, a másik rossz furatu, szemétre 
való. Mindenki ezt gondolná, ha felületesen vizsgálná az 
esetet. De nem így van.

Mindkét fegyver jó 1
Még a töltény méretei is megfelelők.
De nem megfelelő a lőporfojtás.
A rosszabbul lövő fegyvernek a puhára faggyuzott lő

porfojtás mérete nem megfelelő. Ha ezt a fojtást egy 
árnyalattal olyan minőségű fojtással cseréljük ki, amelyik 
a töltényhüvelybe kissé nehezen, majdnem erősen nyomva 
megy bele és az előbbinél valamivel keményebb is, egy
szerre megváltozik a lőkép. A fegyver bámulatosan szé
pen terítve lő, sőt az előbbi fegyverhez hasonlítva, még 
az átütő ereje is nagyobb lett.

Ugyanezen lőporfojtást alkalmazva a másik fegyverhez, 
a lőkép teljesen elváltozik és igen rossz szórási képet 
mutat.

Ahány gyár készít lőporfojtást, az annyiféle is. Nem
csak a méretei különbözők, hanem a minőségük, súlyuk, 
keménységük, lágyságuk és tömörségük is. ,

Egyik fojtás' a hüvelybe csak úgy becsúszik, a másikat 
meg valósággal be kell préselni.

Az egyik összenyomódik, a másik meg kőkemény 
marad.

Hogy már most melyik a jobb, melyik a megfelelőbb, 
azt így papíron egyszerűen megmondani nem lehet; 
arról felállítani általános szabályt senki sem tud.

Aki fegyveréhez megfelelő jó töltényt akar készíteni, 
vagy készíttetni, annak első sorban is a fegyverét lelki
ismeretesen különféle próbáknak kell alávetnie.

Első sorban a lőporfojtással kell kísérletezni mind

addig, mig egy megfelelő gyártmányú fojtást nem talál. 
Ha ez nehézségbe ütközne, akkor komplikálni kell, még 
pedig a papír és szőrfojtás összetételével. Nincs olyan 
fegyver, amelyiknek megfelelő fojtást nem találna az 
ember, ha nein restel vele kísérletezni.

Ha megvan a megfelelő fojtás, akkor kipróbálom a 
legmegfelelőbb por- és sörétsúlyt, azután ennek méreteit 
feljegyzem magamnak, különösen a lőporfójtás gyári mi
nőségét és ezeknek az adatoknak a bemondása alapján 
készíttetek vagy készítek magamnak olyan töltényt, amely 
a fegyveremhez a legideálisabb lesz.

Természetes, a töltényhüvelyk minőségét is állan
dósítani kell, hogy mindig ugyanazokat használhassuk.

A sőrétektől ä vadász igen sokat kíván. Ez hiba. A 
s'örétnek egyformának kell lenni, és ezt minden gyár 
majdnem egyformán is készíti, hacsak a vadász vagy a 
kereskedő véletlenségből össze nem keveri. Ez minden
esetre hiba, de még sem olyan nagy, mint ahogy azt 
sokan elképzelik.

Kemény vagy lágy legyen az a sörét, az csak annyi
ban számít, hogy aki fegyveréből sokat lő, ‘annak fegy
vercsövét a lágy sörét valamivel hamarább ólmozza be, 
de máskülönben a kemény sörét is beólmozza a cső 
falát. A kettő között lényeges különbség nincs, legfeljebb 
Csak annyi,, hogy a keményebb sörét drágább, mint 
a lágy.

Ha az elmondottakat figyelembe vesszük és a vadász 
a távolságmérésnek legelemibb részét, legalább is 60 
lépésig terjedő becslését elsajátítani tudja és ezen távol
ságon túl sörétes fegyverrel élő vadra nem lövöldöz, 
akkor mindig jó fegyvere lesz és a vadászatban is élvezetet 
talál és eredményt is fog elérni

Mindig apró sörétet használjunk. Aki apró vadra va
dászik, az 8-as számú sörétnél nagyobbat sohase hasz
náljon. Ennél nagyobb teljesen felesleges. Ha mégis va
laki arra is akar számítani, hogy egyes kivételes esetek
ben nagyobb számú sörétet is óhajtana használni, akkor 
fegyverét úgy válassza meg, hogy annak jobb csöve — 
az általánosan elterjedt szokásnak is megfelelően —• 
koncentrált fúrásu legyen. Ez a fúrási mód jobban meg
felel a dúrvaszemü sörétnek is és, szükség esetén 
golyólövedékhez is használható.

A sörétes fegyverek használatával idők szerint változ
tak az öbnagyságok is. Egyik nemzet a nagy öbüt, má
sik a kisebbik öbüt találta megfelelőbbnek. Egyik sem 
jó, mindkettő szélsőség. Legmegfelelőbb a középút.

A lő caliberü sörétes fegyver a legideálisabb. Nem ne
héz, nem könnyű, nem szór és túlságosan nem összpontosít. 
Annyira el van terjedve, hogy bármely országban, még 
a legkisebb városokban is, töltényei könnyen beszerez
hetők.

Van a sörétes modern fegyvereknek egy különös tu
lajdonságuk, hogy az aprószemü sörétet nagyon sze
retik, a dúrvaszemütől meg idegenkednek. Ezt a tulaj
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donságát a fegyvernek minden vadász a saját hasznára 
kihasználhatja.

Ezek a sötétes fegyverek alapszabályai. Lássuk most 
már a golyós fegyvereket.

A golyós fegyver olyan a vadásznak, mint a huszár
nak a sarkantyú. Egyik a másikát kiegészíti, sőt díszíti, 
de csak akkor, ha érti a módját, mikor kell azt hasz
nálnia.

Bárki — akinek formája van hozzá — felöltözhetik 
huszárnak, sőt még jól is fest. De azért még nem hu
szár, mert az a kis pengő, pergő jószág, a sarkantyúja, 
nagyon megcsufolná, ha úgy ülne fel egy tüzes paripa 
hátára, hogy lovagolni nem tudna. Bár itt az a huszár 
csak magában tenne kárt, de nem így a vadász.

A vadász is, amikor egy mai modern kis golyós fegy
vert a kezébe vesz, — ha nem igazi vadász, — még 
csak nem is sejti, hogy milyen veszedelmes szerszámmal 
díszítette fel magát, még pedig úgy, hogy nemcsak 
magának, hanem embertársainak is nagy veszedelmet 
zúdíthat a fejére.

Az a vadász, aki golyós fegyverrel kezében akar a 
vad után járni, avagy társas-vadászaton. óhajt résztvenni, 
annak helyén kell, hogy legyen a szíve, annak vadász
nak kell lenni a szó szoros értelmében. Golyós fegyver
rel derűre-borúra lövöldözni nem lehet és nem szabad. 
Minden lövésnek olyannak kell lennie, hogy az a va
dat biztosan megölje és a vad után való hosszadalmas 
keresést feleslegessé tegye. Ez csak úgy érhető el, ha 
megfelelő ölő erejű golyós-fegyvert választunk magunk
nak, úgy, hogy annak ágyazata testünk alkatához meg
felelő legyen és a célzásnál az irányzók és célgomb 
•közötti összefüggést keresni ne kellessen, hanem azt a 
vadász már kapásnál szemügyre vehesse; Az ilyen fegy
verrel, ha megfelelő próbalövéseket teszünk, egy olyan 
fegyverünk lesz, amely a szükséges pillanatban sohasem 
fog minket megcsalni.

Mindenféle golyós fegyverek között a legjobb és leg
ideálisabb az egycsövű golyós fegyver.

A golyós fegyvereket a gyárak is nagy megbízható
sággal készítik, és ami fődolog, minden golyós fegyver
nek meg ván a megfelelő tölténye is.

Ezen fegyvereknél is azonban vigyázni kell arra is, 
hogy mindig olyan golyót használjunk, mint amilyennel 
a fegyver belőve lett.

Ha hegyes, háromnegyed kuplövedékkel lett a fegyver 
belőve, akkor csakis ilyen lövedéket használjunk, nem 
pedig egész, fél, avagy tompított lövedéket, mert ezek a 
lövedékek már más, tehát a belövéstől eltérő lőképet 
adnak, ami a pontos, megkívántató golyólövést csak 
hátrányosan befolyásolná.

Golyós fegyvert vásárolni azonban tudni kell. Nem 
elég az, ha meg van hozzá a megfelelő pecunia, vagy 
ha tele van a vadász feje mindenünnen össze-vissza ol-. 
vásott vagy hallott kezdő sebesség és eleven átütő erő 
bizarrságaival, mert ezeket katonai fegyvereknél figye

lembe lejiet venni, de vadászatnál már más elvek az 
irányadóig.

A modern golyós fegyverek többnyire kis kaliberüek, 
lövedékük nagy kezdősebességgel és átütő erővel bír és 
éppen ez az előnyösnek látszó körülmény, ezeke.t a mo
dern kis kaliberű fegyvereket a vadászat céljaira teljesen 
alkalmatlanná teszik. Ha ilyen őrületes gyorsasággal ki
röppenő golyó a vadnak valamelyes lágyabb testrészét 
éri, azon valósággal átfúródik, a lősebet szőr vagy aludt 

• vér teljesen betömi, még csak vérzést sem okoz, ellen
ben a megsebzett vad elmenekül hihetetlen távolságra 
és az okozott sebesülés, következtében napok múlva — 
nyomorultul elpusztul.

Ugyancsak elmenekül a vad akkor is, • ha az ilyen 
lövedék a csontot éri. Azon is keresztül fúródik, nem 
roncsol, a vad elnyomorodik, de legalább sebesüléséből 
felépül. Mindkét esetben a vadász részére elveszett.

Vadászatra rendesen nagyobb kaliberű golyós fegyvert 
kell használni, különösen medvére, vaddisznóra és 
szarvasokra.

A nagyobb kaliberű golyólövedéknek rendesen nincs 
is olyan kezdősebessége és mentül nagyobb a golyó, 
annál nagyobb a lősebe is, annál jobban defprmálódik, 
nagyobb vérzést ^koz, roncsol és inkább esik tőle tűz
ben a vad, mint a kisebb golyótól. A vadász golyós 
fegyverének nem az a hivatása, hogy abból a golyólö
vedék még a vaslemezen is átfuródjék, hanem az, hogy 
a vad testében nagyobb roncsolást vigyen véghez, még 
akkor is, ha áz nem is talált nemesebb részeket. Ez a 
roncsolás pedig úgy áll elő, hogy a vad testének felü
lete és maga a golyó által talált testrész a nagyobb 
golyónak nagyobb ellentállást fejt ki és így jobban de
formálódik maga a golyó is, mert az átütő erő is kisebb 
lévén, a talált testrészen nem hatolhat olyan könnyen 
keresztül..

Lehet ezt a zúzódást a gyakorlati életből vett példá
val is megvilágítani. Ha egy kavicsot emberi erővel, 
vagyis kézzel hajítva egy ablakra dobok, az ablaknak az 
üvege szétzúzódik, szétreped ; de ha ugyanezen kavicsot 
egy olyan általánosan ismert, gyerekek által használt 
játék-gummi-puskából lövöm az ablak üvegére, az bizony 
azon áthatol és csak olyan lyukat hagy maga után, ‘ 
amilyenen maga a kövecs is átfér, az üveg többi része 
épségben marad.

Ha már most golyós fegyverrel akarok nagy vadra 
vadászni s vadászatomban a nemes vadászérzés, a hu
manizmus, a vad szeretete is vezérel, akkor, biz’ én 
otyan golyós fegyvert választok magamnak, amellyel a 
vadat úgy tudom meglőni, hogy az ha nem is esne 
össze azonnal tűzben, legalább is rövid idő alatt el
vérezne könnyen feltalálható legyen. Erre a célra pedig 
— beszéljen is bár akárki, akármit, — a gyakorlat is 
azt bizonyítja, hogy egyedül a nagy kaliberű golyós
fegyver való. Ha Schönauer-Mannlichert akarok venni, 
akkor nem a 6'7, hanem inkább a 9’5 kaliberűt vá
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lasztom. De ha igazán jó ölőerejü vadász golyós fegyvert 
akarok, akkor meg sem állok a 11 mm.-ig. Ilyen ki
tűnő és kiváló két vadász karabély a Mauser és Mann
licher Excelsior. Mindkettő a perfekt vadász igényéinek 
teljesen .megfelelő.

Afrikai vadászatok.
Irta Horváth István.

V.
A hiénához hasonló vérszomjas, undok fenevad a 

többek között még a sakál is. Ez is sok tekintetben 
hasonlít a hiénához, de erről nem beszélnek olyan rette
netes dolgokat, mint arról. Ez is lop, rabol, kiássa a 
holttesteket, de a megfigyelések szerint élelmi szereit 
inkább a szabadban szerzi be és csak a legnagyobb 
ínség hajtja be a falvakba.

A sakálra legfeljebb a légionista katonák panaszkod
nak, hogy éjszakánként felverik őket álmukból. Ilyenkor 
reflektorral közibük világítanak és utánuk küldenek egy
két egészséges, jótékony — sortüzet.

A sakált sem vadásszák, hanem főként irtják. Bőre 
ennek sem értékes ugyan, de jobb ára van, mint a 
hiénáénak.

A sakál Európában sok helyütt előfordulj de nagyobb 
csoportban és mennyiségben kizárólag csakis Dalmáciá
ban Sabbioncello nevű szigeten fordul elő.

A víziló is tipikus afrikai állat. Otromba, lomha nagy 
állat. Lusta a végletekig, de azért — csodák csodája — 
szaladni is tud, ha muszáj. A víziló számára a Sambesi 
folyam hajdan valóságos Eldorádó volt, ma már. azonban 
ez az állat rohamosan fogy, pusztul, mert Afrikában is 
rohamosan terjed a civilizáció.

A víziló vizilakó, de gyakran jár künn a partokon is. 
Élelmét főként a vízben találja. Többnyire halakkal 
táplálkozik és egyéb vizi állatokkal, de nagyon szereti a 
különféle vizi növényeket is. A szárazföldön vígan 
legelész.

Nagy eréllyel vadásszák bőre, húsa és egyes test
részei miatt, és ez is .egyik oka annak, hogy a víziló 
annyira megfogyott. Húsát különösen a benszülöttek 
nagyon kedvelik, mert nyúlós, kocsonyás anyaggal lévén 
bőven ellátva, táplálónak tartják. Szárazföldön könnyen 
meglőhető testének érzékenyebb részén, de a vízben 
bajosabb, és ha vízben meg is lövik, onnét az úgyszólva 
ki nem vehető óriási súlyánál fogva.

Elfogni még nehezebb, , mint meglőni, mert nehéz 
kelepcébe csalni és irtózatos ereje révén mindenféle 
köteléket eltép és azután belerohan a vizbe, ahonnét 
nem lehet kicsalni.

A zebra egyike a legrokonszenvesebb és legkedvesebb 
afrikai állatoknak. Ezt az állatot a félénkség jellemzi 
leginkább. Lőtávolba bevárni valóságos művészet, mert 

talán egyetlen afrikai állat sepi rendelkezik olyan absolut 
tökéletes érzékszervekkel, mint a zebra.

Az egypatások, helyesebben a ló családjához tartozik 
és ehez is hasonlít leginkább. Rendkívül ijedős és vad. 
Teljesen olyan, mint egy kisebb ló, csupán szőrének 
színe (sávos) árulja el, hogy nem az.

Nem igen vadásszák, mert bőrén kívül legfeljebb a 
húsa volna használható, de ezt már csak nagy szükség
kor eszik meg. Bőre sem képvisel nagy értéket. Több
nyire csak úgy fogják el különféle módszerekkel a zebrát, 
mert igy jobban hasznát lehet venni. Fogságban arány
lag elég gyorsan szelídül és keresztezések által utód
jaikból teljesen kivész mindenféle vad hajlam.

Délafrikában igen sok boer ültetvényesnek egész sereg 
szelídített vagy keresztezett zebrája van, amelyeket igen 
jól tudnak felhasználni különféle gazdasági munkáknál.

Egyúttal végeztem is volna Afrika néhány vadjának 
ismertetésével. Közleményeim elején jeleztem is külön
ben, hogy csupán csak néhány afrikai vadat fogok 
ismertetni.

Most még' Afrika vasutairól és más egyebekről fogok 
röviden megemlékezni.

Tudvalevő, hogy Zanzibártól (Sansibar) Cape-Town ig 
már néhány év óta rendesen közlekedik az új pályán a 
vasút. Amely vidéken ez a vasút elhalad, valóságos 
paradicsomi szépségű a táj. Ez a vasút még új, de ennek 
van egy régebbi ága, ez pedig a Cairo-tól Sansibar-ig 
épült vasút. Tehát ha valaki Cairoban közvetlen kocsira 
ül, az egész nyugodtan utazhat Cape-Town-ig minden 
átszállás és minden zaklatás nélkül. Micsoda óriási rekord 
a vasút életében 1 . . .

Nyugat-Afrikában Freetown-ból indul ki s a francia 
fönhatóság alatt álló Guinea határáig és a felső Nigerig 
megy egy nagy vasút, amelyből eddig 95—100 angol 
mértföldön megnyílt a forgalom, a többi építésén serényen 
most munkálkodnak. Hir szerint ez a hatalmas vasút
vonal 1913. évben már befejezést nyer.

Matadiból Stanley-Poolig (a Congó melletti vasút egy 
ága) az ország belsejébe vezet. A Matadiból induló 
másik vasúti vonal, amely egészen Leopoldville-ig bonyo
lítja le a forgalmat, meglepően nagy és élénk. Ennek a 
vasútnak a hossza 340 kilométer. Építésének hiteles 
ideje 8 év. (1890 —1898.) Ennek az óriási vasútnak az 
építése mintegy 65 millió frankba került. Ezt a nagy 
építési költségét azonban valahogyan be kell hoznia az 
építtető társaságnak.

Mi máson hoznák be, mint az utazók és szállítók 
bőrén. Az utazás ezen a vasúton hallatlanul drága. A 
340 kilométeres utón az utazás 15 órát vesz igénybe és 
50-től 500 frankig terjed az utazás ára a különféle osz
tályú kocsikban és szakaszokban.

Az Afrikába induló vadászok részére néhány általános, 
apró útbaigazítással is fogok alább szolgálni.

Afrikába csak olyan vadász menjen, akinek erős szer
vezete van, amellyel az ottani gyötrő kiimát úgy ahogy 
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le tudja győzni. A vadállatokon kivül ezer és ezer veszély 
környékezi a vadászt. Hőség, betegség, étkezésben való 
teljesep lehetetlen rendszertartás, szállás hiánya stb. 
stb. ezek azok a legfőbb nehézségek, amikkel lépten- 
nyomon találkozik az európai vadász, a „fehér“ ember.

Afrikában tudvalevőleg 30—35 fokos az átlagos meleg, 
s ilyen hőmérsékletet bizony nagyon kevés vadász képes 
elviselni. A meleg túlságosan magas foka előidéz külön
féle talaj- és mocsárkigőzölgéseket. Ilyen kigőzölgés a 
malária, a mocsárláz. Ez a lappangó,' csúnya, gyilkos 
betegség a leghamarabb éri utói a vadászt. Aki maláriába 
esett, az a következő jelenségeket észleli: eb nem állít
ható hányás, véres vizelet, delirium, szomjúság, ami 
semmivel sem csillapítható és végül a halál.

A malária előidézője főként a (nosquito nevű légy
szerű rovar, amely csípése útján és által inficiálja az 
emberi testet. Ellene való kizárólagos védekezés módja 
a szigorúan diaetás étkezés és életmód. Orvosok állítása 
szerint a malária ellen úgyszólván senki sem immunis.

Afrikában Bagamoyo-t évtizedek óta mintegy előszere
tettel választják kiinduló-pontul az ország belsejébe induló 
utazók, vadászok és expedíciók. Ennek oka abban rejlik, 
hogy Bagamoyotól a legjobban és legkönnyebben meg
közelíthető az ország belseje. Környékén igen sok orosz
lán és egyéb vad tanyázik. Livingstone és Stanley is 
Bagamoyoból szokott — állítólag — minden egyes al
kalommal kiindulni, mikor nagy fölfedező útjaikra mentek.

A Tsad-tó, > Ukereve tó és Tanganyika-tó mesés madár- 
és egyéb állatvilága; a Nilus-, Kongo-, Niger-, Senegal-, 
Limpopo-, Sambesi-, Vaal-folyók hihetetlenül vadregényes 
tájai, vízesései, erdői, hegyei és kis kunyhós néger falui, 
vagy modern, nyugati nívójú városai már ezer és ezer 
vadászt és látni vágyót csaltak le Afrikába.

A Kilima-Ndzsoro-hegy tövében modern vezetés és 
tervek alapján pompásan gondozott, jól termő kávé-, 
rizs- és tea-ültetvények vannak. Egy magyar mágnásnak 
is van itt kávéültetvénye és jó néhány ezer hold birtoka. 
Ez a magyar mágnás: báró Bornemissza.

Megemlítem még Afrika Napóleonját: Rhoáes Cecilt, 
bár ez a bizarr cím sehogy sem illeti meg a különben 
éles eszü angol politikust. Rhodes Cecilnek nagy szerepe 
van abban, hogy Afrika déli részének egy nagyobb da
rabja Angolország birtokába ment át. Egykorú írások el
mondják róla, -hogy teljesen szegényen került Afrikába, 
ott gyémántmosó, majd bányatulajdonos lett. Aztán roha
mosan emelte fölfelé nagyravágyó lelkét a hirnév és a 
szerencse. Nagyratörő terveinek kedvezett az akkori idők 
áramlása és így hamarosan képviselő, majd minister lett.

Ő volt az, aki fölfedezte — csupa véletlenségből — 
a Kimberley-i gyémántmezőket. Mert nem gyémántot 
ment ő oda keresni, hanem messze jövőbe látó politikai 
terveinek az útját egyengetni. Hamarosan a kimberley-i 
gyémántbányák legnagyobb részvényese, millió szegény 
gyémánt-bányász és mosó ura, gyémántkirály és politikai 
ekintetben Délafrika koronázatlan királya lett.

De a múlandóság, a halál senkit sem kímél meg. 
Ebben az egyben teljesen egyenlőek vagyunk ... Őt is 
utói érte a végzete és most ott nyugszik Mayuba-Hill 
magaslatán, s nevét a délafrikai angol birtok egyik leg
szebben fejlődő része, Rhodesia-állam őrzi. Rhodes Cecil 
volt a délafrikai angol uralom megteremtője.

Délafrikában van az Oranje és Vaal nevű folyó. Ezek 
partvidékén fedezték fel 1867. március 23-án az első 
gyémántokat és itt kezdték meg a gyémánt további ke
resését is. A gyémántkeresők első telepe volt a Borkley- 
telep. Följebb van Kimberley, a híres gyémánt-főváros. 
(A kimberley-i gyémántbányák átlagos évi Levétele 80 
millió korona.)

Az első gyémántok fölfedezése hírére akkora láz ütött 
ki az egész világon, hogy az 1849-iki kaliforniai arany
láz teljesen eltörpül mellette. Hírére az egész világból 
özönlöttek oda kincsszomjas emberek és kalandorok, de 
munkát kereső kínaiak, hinduk, arabok, kafferek, hotten
tották stb is. Bár ekkor még teljes virágában élt a rab
szolgaság intézménye, mindazonáltal könnyen találtak 
munkát azok, akik kerestek is. Szükség volt akkor na
gyon a munkáskézre.

Még nagyobb lett azonban a „gyémántláz", amikor a 
„Dél csillaga“ nevű kapitális gyémántokat találták. Ezek 
később a barodai maharadzsa birtokába kerültek és még 
most is utódja tulajdonában vannak.

A délafrikai gyémántok kékesfehérek és sokkal élén- 
kebb és szebb tüzűk van, mint a sárgás brazíliai ere
detű gyémántoknak. A délafrikai gyémántok legnagyobb 
része Amerikába, a dollárok hazájába vándorol. A dél
afrikai gyémántmezők legutolsó és legszenzációsabb lelete 
a Cullinan-gyémánt, mely két darabból köszörülve, most 
az angol korona dísze.
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* Kinevezés. A - földmivelésügyi minister a Selmec
bányái bányászati és erdészeti íőiskola erdészeti ágaza
tánál alkalmazott, tisztviselők létszámába Kelle Arthur 
m. kir. segéderdőmérnököt tanársegéddé az erdőmívelés- 
tani tanszékhez nevezte' ki.

* Áthelyezések. A m. kir. földmivelésügyi minister 
áthelyezte Parragh Béla m. kir. főerdőmérnököt Vesz
prémbe, — Nagy Mihály m. kir. erdőmérnök-gyakornQkot 
Körmendről Nagyváradra.

* Választások. Pécs sz. kir. város Tripammer Ká
rolyt főerdőmérnökké, — Kőszeg sz. kir. város Hars 
Istvánt erdőmesterré megválasztotta.

* Államvizsgálat. A folyó évi őszi erdészeti állam
vizsgálat november hó 18-án s az erre következő napokon 
fog a fennálló szabályzat értelmében Budapesten meg
tartatni.

* Kérelem az ungvári kir. kath. főgimnázium 
egykori növendékeihez. Az ungvári kir. kath. főgim
názium 1913. junius U-én fogja ünnepelni országos ün
nepség keretében fennállásának háromszázados jubileumát. 
A rendező-bizottság ez alkalomból össze akarja állítani 
az intézet egykori, jelenleg még életben lévő növendé
keinek névsorát. Akiknek tartózkodási helyét sikerült 
megtudnia, azoknak a rendező-bizottság már megkül- 
dötte a jubileumra vonatkozó felhívását. A bizottság ez
úton kéri az intézet egykori növendéke it, akik e felhívást 
még ezideig nem kapták- meg, tudassák pontos címüket 
az ungvári kir. kath. főgimnázium igazgatóságával.

* Tassonyi, „Aki a párját keresi.“ Regény a sel- 
meci diákéletből. Mühlbeck Károly rajzaival. 8°, fűzve 
4 K, kötve 5 K. Tassonyi lendülettel és , éles megfigye
lésser megirt, néhány esztendő óta elfogyott volt könyve 
immár második kiadásban is megjelent. Kik valaha Sel
mecen jártak, vagy hozzátartozóik és ismerőseik,.kik az 
ottani főiskolai ifjúsági élettel akarnak megismerkedni, 
egy szerelmi história keretében hűen s élénken .leírva 
találják azt ezen regényben, sok tréfával tarkítva. A 
könyv Mühlbeck Károly hírneves illusztrátorunk 8 sike
rült tollrajzával ékeskedik és nyomdai kiállítása is kifo-’ 
gástalan. A könyv Joerges Ä. özv. és fia kiadásában 
jelent meg Selmecbányán és minden könyvkereskedés
ben kapható.

* „Háziorvosságok könyve“ cím alatt igen fontos 
és hasznos mű jelenik meg közelebb 4 íüzetkében. Tar
talmaz mintegy négyszáz orvosságot több mint kétszáz 
baj ellen. Nélkülözhetetlen minden családnál, fölötte 
szükséges kiváltkép oly helyen, ahol nincs orvos kéznél. 
Bolti ára 1 K 60 f lesz, előfizetési ára 1 K. Megrendel
hető már most az „Aster“ kiadóhivatalában : Budapesten,
III.,  Nád-utca 1. szám alatt.

820—1912. szám.

Faeladási hirdetmény.
Mirkvásár község ' (Nagyküküllő vármegye)' 

a „Kopp“ nevű erdejéből elad folyó év novem
ber hó 20-án délelőtt II órakor a községi 
irodában tartandó, Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött szóbeli árverésen 570 darab tölgytörzset, 
melynek összes fatömege, szakértői becslés sze
rint, 1675 m3 és pedig 583 m3 mű- és 1092 
m3 tűzifa.

A becsár 12500 korona, mely összeg kikiál
tási árul is szolgál és mely összegen alul a fa
tömeg nem fog eladatni.

A bánatpénz 1250 korona.
Nevezett erdőrész Homoród-Kőhalom vasúti 

állomástól 8 km.-nyíre fekszik.
A közelebbi feltételek a jegyzői irodában be- 

tekinthetők.
Mirkvásár, 1912. október 18-án.

A községi elöljáróság.

Pályázat.
Az esztergomi főkáptalani — pesti központi 

és esztergomi papneveldéi uradalmak jószág
igazgatósága egy erdőgyakornoki, esetleg erdé
szeti segédtiszti állásra pályázatot hirdet.

A gyakornoktól erdészeti főiskolai végzettsé
get, a segédtiszttől ezenfelül államvizsgát kíván 
az uradalom.

A gyakornok fizetése 1200 K, a segédtiszté 
1400 K, természetbeli lakás 12 ürméter tűzi
fával.

A gyakornok, illetve segédtiszt vidéken főnö
kénél nyer élelmezést, melyért havi 60 koronát 
fizet.

A készpénzfizetésen felül jövedelmi jutalék
ban is részesül a gyakornok, illetve segédtiszt, 
ami mintegy 300 K szokott lenni.

Bizonyítványokkal és arcképpel felszerelt fo
lyamodványok a méltóságos esztergomi Székes- 
főkáptalanhoz intézve, a fentnevezett jószág
igazgatósághoz küldendők.

Esztergom, 1912. okt. 12.
Erős Rezső,

jószágigazgató.
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Bihar vármegye közig, érd. bizottságától.

4757/1912. kb. szám.

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye tenkei járásában fekvő Kis

háza község volt úrbéreseinek Kisháza község 
határában levő erdejében 42507/912. sz. föld- 
mivelésügyi ministeri rendelettel kihasználásra 
engedélyezett 40 0 k„ hold- területen mintegy, 
271 m3 becsült tölgy műfa és 1631 m3 becsült 
cser- és kevés tölgy tűzifa 1912. évi novem
ber hó 15-én délután 12 és % órakor 
Kisháza község házánál Írásbeli zárt ajánlatok
kal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen tövön 
becsáron felül el fog adatni. A hivatalosan meg
állapított becsérték, mint kikiáltási ár 9188 ko
rona, azaz kilencezerszáznyolcvannyolc korona, 
bánatpénz 920 korona.

Szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok szóbeli ár
verés kezdete előtt az árverelő bizottsághoz 
nyújtandók be, ellenben szabálytalanul és hiá
nyosan felszerelt, utó- és távirati, nemkülönben 
becsáron alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

A részletes árverési feltételek a becslési ada
tok Kisháza község házánál és a nagyváradi m. 
kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Nagyvárad, 1912. évi október hó 10-én.
Varga Ákos, 

várm. aljegyző.

Bihar vármegye közig, érd, bizottságától. 
4759. ,,
1912. kb-

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye margittai járásban fekvő Ér- 

bogyoszló község volt úrbéreseinek Érbogyoszló 
község határában lévő erdejében 42507/1912. 
sz. földmivelésügyi ministeri rendelettel kihasz
nálásra engedélyezett 42’5 k. hold területen 
mintegy 467 m3 becsült tölgyműfa és 5007 m3 
becsült tölgy-, cser- és bükktűzifa 1912. évi 
november hó 18-án délelőtt 12 órakor 
Érbogyoszló községházánál Írásbeli zárt ajánla
tok tárgyalásával egybekötött nyilvános szóbeli 

árverésen tövön, becsáron felül el fog adatni. 
A hivatalosan megállapított becsérték mint ki
kiáltási ár 15581 azaz tizenötezerötszáznyolcvan- 
egy korona, bánatpénz 1560 korona. Szabály
szerüleg kiállított és 10 % bánatpénzzel felsze
relt zárt írásbeli ajánlatok szóbeli árverés kez
dete előtt az árverelő-bizottsághoz nyújtandók be, 
ellenben szabálytalanul és hiányosan felszerelt 
utó- és távirati, nemkülönben becsáron alóli 
ajánlatok visszautasíttatnak. A részletes árverési 
feltételek és becslési adatok Érbogyoszló község
házánál és a nagyváradi m. kir. állami erdő
hivatalnál a hivatalos órákban megtekinthetők.

Nagyvárad, 1912. évi október hó 10-én.
Varga Ákos, 

várm. aljegyző.

Bihar vármegye közig, érd. bizottságától.

4758/1912. kb. szám.

Árverési hirdetmény.
Bihar vármegye tenkei járásában fekvő bihar- 

hosszuaszói község volt úrbéreseinek Bihar- 
hosszuaszó község határában lévő erdejében 
42507/912. számú földmivelésügyi ministeri 
rendelettel kihasználásra engedélyezett 49'0 k. 
hold területen mintegy 2625 m3 becsült cser
tűzifa 1912. évi november ho 15-én délután 
4 órakor Biharhosszuaszó községházánál írás
beli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szó
beli árverésen tövön becsáron felül el fog adatni. 
A hivatalosan megállapított becsérték, mint ki
kiáltási ár 6818 K azaz hatezernyolcszáztizen- 
nyolo korona, bánatpénz 682 korona.

Szabályszerüleg kiállított és 10 % bánatpénz
zel felszerelt zárt írásbeli ajánlatok szóbeli ár
verés kezdete előtt az árverelő-bizottságnoz 
nyújtandók be, ellenben szabálytalanul és hiányo
san felszerelt utó- és távirati, nemkülönben 
becsáron alóli ajánlatok visszautasíttatnak.

A részletes árverési . feltételek és becslési 
adatok. Biharhosszuaszó községházánál és a 
nagyváradi m. kir. állami erdőhivatalnál a hiva- 
talös órák alatt megtekinthetők*.

Nagyvárad, 1912. október 10.
Varga Ákos, 

vm. aljegyző.
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Faeladási hirdetmény.
Gyufagyártási célokra legkeresettebb

NYÁR, POPOLUS MONOLI- 
FERA CANADENSIS

szavatolt fajtiszta, erőteljes
sk. 65—100 cm. magas csemeték ezre 30 K. 

„ 100—150 „ „ „ „ 35 „
„ 150—200 „ „ „ „ 40 „

!—3 méteres suhángok száza 12 K, ezre 100 K 
őszi szállításra, amig készletem tart.
i fajismertetéssel, valamint egyéb erdei facsemetékre és 
magvakra kívánatra árajánlattal szívesen szolgálok.

30 BÉLA cs. és kir. udvari szállító, magyar mag
gyára, erdészeti csemete-telepek Zalaegerszeg.

uradalmának vadászatát, bérlet vagy dara
bonkénti lelövés útján magas áron értékesí
teni óhajtja, vagy feles számú anyavadját

1—3-szoros áron élve eladni kívánja; aki bármiféle élő- 
radat vásárolni akar, az forduljon a : Vadászgazdasági 
rodához Budapest, Üllői-út 16/B.

H Lelki ismeretes kiszolgálás!
][■] 
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at
ó! Előjegyzéseket 

elsőrendű minőségű fajtiszta 

Tölgy- és Csermakk, 
Jegenyefenyő-mag, 
Gyümölcsmagvak, 
Vadgesztenye, vadetetésre, 

Lomb- és Tűlevelű 
erdei csemeték 

ősszel való szállításra kér

STAINER GYULA 
cs. és kir. udvari szállító, 
magyar magpergetó'-gyára 

KÖRMEND.

■ Lelkiismeretes kiszolgálás! s

6060/1912. szám.

Termelt lúcfenyő, erdei-fenyő és vörösfenyő haszonfa eladás.
A tőtsóvári m. kir. erdőhivatalnál az ujhutai m. kir. erdőgondnokság kerületében az 

alább felsorolt vágásokban házilag kitermelt és a vágásokban fekvő lúc-, erdei- és vörös
fenyő haszonfa zárt írásbeli ajánlatok utján a következő csoporjosítás mellett kerül eladás alá.

1- sö csoport: N. G. o. 9 tag. 32. sz. erdőrészlet (Hollós) 206 drb 29007 köbm. 
köbtartalommal biró lúc-, erdei- és vö'rösfenyő haszonfa.

Kikiáltási ár: 4018 04 korona. — Bánatpénz: 410 korona.
2- ik csoport : A. G. o. 17 tag. 15. erdőrészlet (Szarvaskutgerinc) 2886 darab 2651.03 

köbm. köbtartalommal bíró lúcfenyő haszonfa.
Kikiáltási ár: 24155 K 10 f. — Bánatpénz: 2420 K.
Az ajánlatok, melyek 1912. évi november hó 15-én déli 12 óráig a tótsóvári m. kir 

erdőhivatalnál nyújtandók be, ugyanott 1912. évi november hó 16-án délelőtt 10 órakor 
fognak nyilvánosan felbontatni.

Ajánlatok minden csoportra külön-külön vagy mindkettő csoportra együttesen is tehetők 
Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlapok és boríték a tótsóvári kincstári 

erdőhivatalnál valamint az ujhutai m. kir. erdőgondnokságnál beszerezhetők.
Tótsóvár, 1912. évi október hó 15-én.

M. kir. erdőhivatal.
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Horgászok!
Mindenféle halászati felszerelést a legfinomabb 

minőségben és jutányos áron szállít a

Vadászgazdasági Iroda
Budapest, Üllői-ut 16/B.

682/1912. sz.

Faeladási 
hirdetmény.

Szászkeresztur község a folyó évi 
november hó 14-én d. e. 9 órakor 
a községházánál tartandó Írásbeli zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szó
beli árverésen elad erdeje A. Ü. O. 2. 
tag 8. számú erdőrészletéből 362 drb 
67—205 cm. mellmagassági átmérőjű

fűrészáru és dongafának 
alkalmas tölgytörzset,

mely műszaki becsű szerint 399 tm3 
mű- és 120 7 tm3 tűzi hulladékfát tar
talmaz.

Becs- és kikiáltási ár 8000 K.
Bánatpénz 800 K.
Az árverési feltételek a községi jegy

zői ' irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Szászkeresztur, 1912. évi október 
hó 25-én.

A községi elöljáróság.

tURÍNi NB1ZEIKÖZÍ KiÄLÜTBS

ARANYÉREM.
■

FAhÖNTÖ-üflVAR 
'ÁRR.-40 KORONA
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„Korona fcgyver\MÄ.

FTí L ÍT cs- és kir’ udv- fegyvergyárosL UiVCIL kJ. WEIPERT (Erzgebirge.)
KI
Faiskolaterület 100 hold.

Akácmagot bármely mennyiségben szállítok I

| Pon
to

s k
is

zo
lg

ál
ás

! |

Gyümölcs, magvakat és 
Tölgy, azok

.és csemetéit 
Tűlevelű ajánlja

SÁNDOR IMRE “
SZÉKESFEHÉRVÁR.

| 
Pontos kiszolgálás! 

|

Akácmagot bármely mennyiségben szállítok!

= MAGYAR =FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
MAGYARORSZÁG FATERMELÖINEK ÉS FAKERESKEDÖINEK LEGELTERJEDTEBB

i SZAKLAPJA I----------------------------
---------- VV---------- '

Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
VI., Podmaniczky-utca 71.

Mutatványszí 
:: vesen szol

Jegenyei enyőmagot 
és Csemetét, 

Tölgymakkot,I ... . „
I Tölgycsemetét,

mindennemű egyéb

I...... .. ..
I
I■1

erdészeti magvakat és csemetéket, 
gyümölcsmagvakat, vadoncokat 

ajánl őszi szállításra és előjegyzéseket kér 

FARAGÓ BÉLA 
csász. és kir. udvari szállító 

magyar magpergetö gyára 
Erdészeti csemete-telepek 

ZALAEG E RSZEG.
Árajánlattal kívánatra szívesen szolgálok.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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Múzeum-kőrút 2-ik szám.

A birtokrendezés általános ismertetése.

Elek Istvánnak „A tagosítási eljárás ismer
tetése“ című cikkében foglaltakat a legáltaláno
sabb szempontból: a birtokrendezés, mint ilyen, 
szempontjából és egy új szempontból: a föld
mérői jogosítvány kötelező elnyerése szempont
jából véve óhajtjuk közelebbről megvilágítani.

A tagosítás, (vagy mint az 1908. év előtti 
törvényeink nevezik: az összesítés), — a fenn
állott jogszabályok, jelesen az 1836. évi X. t.-c. 
6. §-a és az 1836. évi XII. t.-c. 19. §-a szerint 
— nem volt egyéb, mint „a régi rendiségből 
eredt különböző birtoklási viszonyok megszün
tetésére irányuló egyik eljárás, mint az úrbéri 
rendbeszedés és arányosítás egyik kísérő műve
lete, mely nélkül is megtörténhetett az úrbéri 
rendezés és arányosítás; ha pedig ezen műve
letekkel kapcsolatosan az összesítés is megtör
tént, ott annak újra helye nem lehetett.“* Az 
úrbéri elkülönítési, arányosítási és tagosítási el
járások összegét birtokrendezésnek, (vagy más
szóval: birtokszabályozásnak) nevezik. (1908. 
évi XXXIX. t.-c. és 1908. évi VII. t.-c.)

A birtokrendezés hatósági (bírói) közreműkö
dés mellett — rendszerint műszaki úton megy, 
végbe — és arra irányul, hogy valamely köz
ség egész határának, vagy, önálló gazdasági terü
letet képező határrésznek tulajdoni, de főleg 
birtoklási viszonyai a tulajdon rendjében be
következett változásoknak, vagy a gazdasági 
követelményeknek megfelelően átalakuljanak.

* Vesd össze: dr. Sebess—dr. Börcsök „Magyarországi birtok
rendezés“ (Budapest, 1909.) 5. oldal.

Első sorban tehát a tulajdonos és a birtokos között fennálló 
különbséget kell ismernünk. A különbség a tulajdonjog éa a birtok 
ismérvén alapszik.

A tulajdonjog (rerum dominium proprietas) a dolog felett való 
kizárólagos rendelkezésre jogosító magánjogi hatalom; mely — mint 
teljes és kizárólagos jogi uralom a dolog felett — minden képzel
hető jogot magában foglal; ezért a tulajdonjogban foglalt jogosítvá
nyok felsorolása a tulajdonjogot ki nem merítheti, hanem csak példa
szerű (exemplicatio) jelentőséggel bírhat.

Ily értelemben a tulajdonjogban következő jogosítványokat szok
tak megkülönböztetni: a) birtokjog (jus possidendi); b) használati, 
haszonélvezeti' jog (jus utendi, fruendi); c) rendelkezési jog (jus 
disponendi) stb.

A birtok pedig azonos a tényleges állapottal.
Az uralkodó elmélet szerint, melynek alapjait Savigny-nek. 

1803-ban megjelent híres monográfiája a birtokról: „Das Recht des 
Besitzes“ vetette meg, különbséget teszünk : birlalat (detentio, lnne- 
habung), vagy másszóval: természetes birtok és birtok (possesio 
Besitz), másszóval: jogi birtok között. A természetes birtok (birlalat) 
valamely testi dolognak föltétien és kizárólagos alávetettsége, mely
ben azt az emberi akarat tartja, azaz a természetes birtok az a tény
leges állapot, mely által valamely testi dolog úgy van hatalmunk
ban, hogy azzal tetszésünk szerint szabadon rendelkezhetünk és 
idegen befolyást attól távol tarthatunk, tehát a dolog feletti rendel
kezésből minden mást kizárhatunk.

Ha a birlaló ezt a tényleges hatalmat azzal a szándékkal gya
korolja, mintha az a dolog a tételes jognak rendelkezései szerint 
is az ő tulajdona volna, akkor a természetes birtok jogi bir
tokká lesz.

Például: a bérlő csak birlaló, mert a tényleges hatalmat a 
kézi dolog felett a tulajdonos nevében gyakorolja; a tolvaj pedig 
birtokos, mert a testi tárgyat magáénak akarja, dacára annak, hogy 
a tételes jog rendelkezései ennek ellentmondanak.

A magyarban sokszor a tulajdonos értetik a birtokos alatt (pld. 
földbirtokos alatt). Mert nálunk — egész az osztrákjog behoza
taláig — nem a tulajdon volt (mint azt a fentiekben is jeleztük) a 
legfőbb vagyonjogi intézmény, hanem a birtok (possesio). A római 
és a mai, modern felfogás szerint, (mely utóbbinak szubjektív elemeit 
Savigny: „Das Recht des Besitzes“-ben. objektiv elemeit Ihering : 
„Der Besitzwille “-ben rakta le), a legfőbb vagyonjogi intézmény a 
tulajdon, de azért a birtokos iS' jelentékeny, mert vele is járnak 
jogok (jura possesionis). Ezek szerint: Tulajdonos alatt kell érte
nünk azt, akié a dolog a tételes jog rendelkezései szerint és birtokos 
alatt azt, ki a dolgot tényleg hatalmában tartja esetleg jogtalanul is, 
minélfogva „a birtokos objektív ismérvje a tételes jognak ama ren
delkezése, mellyel az a birtokot birialattá deklarálja“. (Ihering.)

Á tulajdonos rendszerint birtokosa is a maga dolgának, de 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



41Ö MAGYAR ERDÉSZ 22. szám.

előfordul, hogy a birtokos egyúttal nem tulajdonos; (pld. zálogtartó, 
hitelező, tolvaj stb.)

Az élet mutatja, hogy a tulajdonnal szemben a birtoklás az 
önálló tényleges viszony.

A birtokrendezés szüksége előállhat a fej
lettebb jogi és gazdasági viszonyok között is; 
mindazonáltal kétségtelen, hogy a tulajdonképpeni 
célja: annak az űrnek áthidalása, mely a jog
fejlődés terén a tulajdon megkötöttségére alapí
tott régi jogrendszert — a tulajdonszabadságá
nak elvén kiépítendő új jogrendszertől elválasztja.

A földbirtok-viszonyok rendezésére vonatkozó törekvések 
úgy, ahogy azok a legújabb kornak közgazdasági átalakulása folytán 
felszínre kerültek, egy közös alapeszmére vezethetők vissza. Ez az 
egyéni tulajdonnak kibontakozása a közösség különféle alakzataiból 
és a tulajdon szabadságának megvalósítása a mindinkább élénkülő 
forgalom igényeihez képest s a társadalom általános szükségleteinek 
korlátái közt.

A szoros kötelék, mely a közösség elvéből kifolyván, az 
egyént a családhoz — mint a régi társadalom összealkotásának 
egyedéhez fűzte —, a függőségi viszony, mely a földmíveléssel 
foglalkozó lakosság túlnyomó része és az egyes, hatalmi túlsúlyra 
vergődött kiváltságos osztályok között kifejlődött, — úgyszintén annak 
a felfogásnak gyakorlati következményei, melynél fogva a földbir
tokra vonatkozó egyéni jogszerzés eredeti forrását a nemzet 
egységét képviselő királyi hatalomban keresték: a földtulajdon 
megkötöttségét eredményezte. — Ez a megkötöttség különösen 
az’ elidegenítés szabadságának több tekintetben való megszorításá
ban, valamint a földtulajdonnak különböző alakú dologi megterhelé
sében nyilvánult.

Az államnak egységes politikai erőfogalommá és a társadalom
nak az öntevékenység és a lehető érdekkiegyenlítés elvére alapított 
szervezetté történt kifejlődésével szükségszerűen arról kellett gon
doskodni, hogy az ellentét, mely egyfelől a kényszerű tulajdonközös
ség és ezzel kapcsolatban a talajmegkötöttség, másfelől az érvényre 
jutott egyéni jogok és a társadalmi gazdasági szükségletei között 
fenforgott, megszüntessék.

Ez okból mellőzhetetlenné vált első sorban a 
földtulajdonnak a társadalom szükségleteihez és 
az egyéni jogok kívánalmaihoz illeszkedő új 
rendjét megalkotni és emellett mindazokat az 
intézkedéseket megtenni, melyek lehetővé teszik, 
hogy a földbirtok úgy magángazdasági, mint 
közgazdasági rendeltetésének megfeleljen.

A birtokrendezés a legutóbbiakban körülirt 
feladatának megoldását célozzák a következő 
eljárások :*

1. úrbéri elkülönítés, )
2. arányosítás és ezek szüksége csak
3. közlegelö-felosztás, í eayizben merül,eI;

4. tagosítás, mely oly általános gazdasági 
érdekeket érint, melyek függetlenek az úrbéri 

* Az 1909. évi V. t.-c. birtokrendezésnek tekinti a nagyobb birtok
feldarabolásokat (parcellázásokat) is; pénzügym. rend, szerint ide 
tartoznak azok a parcellázások, melyek kiterjedése 100 kh.-nil 
nagyobb.

kapcsolat megszüntetésével felszínre került kér
désektől.

I. A fent említett négy eljárás közül az úr
béri elkülönítésnek és arányosításnak csak 
átmeneti jelentősége van. Céljuk annak az űr
nek áthidalása, mely az előbbi (főleg az úrbéri- 
ség és ősiség elvein) nyugvó birtokrendszer és 
a modern tulajdonjogrendszer között van.

Az úrbéri elkülönítés az úrbéri viszonyokból 
fenmaradt legeltetési, faizási és nádalási haszon
vételek fejében a volt úrbéresek jogutódjai ré
szére, a volt föidesúréból bizonyos területeket 
jelöl ki kizárólagos, de közös tulajdonul.

Az arányosítás során a közbirtokossági és ehhez 
hasonló jellegű (jász, kun, hajdú) közös ingat
lanokban részes feleket és a közös ingatlanok
ból mindegyik részes fél részére járó illetőségi 
arányt állapítják meg.

Tehát sem az úrbéri elkülönítés, sem az ará
nyosítás nem irányul arra, hogy kizárólagos 
egyéni tulajdonná alakítsa át az eddigi közös 
használatot, mert 1. az úrbéri elkülönítésnél a 
volt úrbéresek jogutódai az eddigi használat 
fejében nyert területekre nézve továbbra is kö
zösen maradni kötelesek és pedig a faizás fejé
ben nyert erdőkre nézve feltétlen és állandó 
közösségben. (1871. évi Lili. t.-c. 32. §.)

A legelőre nézve azonban ezen közösség föld- 
mívelésügyi ministeri engedély mellett, vagy az 
úrbéri elkülönítéssel, kapcsolatban, vagy később 
is (közlegelő-felosztáskor) megszüntethető. (1894. 
évi XII. t.-c., 1908. évi VII. t.-c. IV. cikkely, 1908. 
évi XXXIX. t.-c. 2. §-a.) 2. Az arányosítás során 
a közösből járó illetőséget egyéni tulajdonul 
csak szántókból és rétekből kapja ki a részes 
fél, mig a legelőből és erdőből csupán a volt 
földesúr saját illetményére és volt úrbéresei össz- 
illetményére nézve, a többi részes fél pedig 
csak akkor, ha illetménye, melyet nem a meg- 
engedhetőségi ítélet jogerőre emelkedése után 
szerzett össze, a 100 k. holdat meghaladja. Az 
egyéni illetmények elkülönítésének ezeket a kor
látozásait gazdasági tekintetek teszik indokolttá; 
különösen az, hogy kisebb terjedelmű legelő 
és erdő, mint ilyen, egyáltalán nem hasznosít
ható, mig közösben hagyva: olyan gazdasági 
egységeket alkotnak, melyek a részes felek 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



22. szám. MAGYAR ERDÉSZ 411

gazdasági erejének hatalmas támaszául szolgál
hatnak. De hogy erre szolgáljanak, a részes felek
nek olyan szervezetben kell egyesülniük, melyek
ben az egyes részes felek akarata helyébe a 
többségi elv szerint képződő közösségi akarat 
lép. Magyarországon ilyen szervezettel most még 
csak a közös erdőkben részes felek vannak el
látva, (1898. évi XIX. t.-c.), de ez a szervezet 
nem tökéletes, mert csak a gazdasági ügyvitelre 
terjed ki. A közös ingatlanokban részes felek 
megfelelő szervezésére most folynak a törvény
hozási előkészületek.

II. A tagosítás jelentősége a gazdasági 
élet fejlődésével mindinkább nő. Az úrbéri el
különítéssel kapcsolatos tagosítás még nem volt 
tulajdonképeni gazdasági célú összesítése a szét
szórt ingatlanoknak, feiadata inkább az volt, 
hogy a volt földesúr birtokát a volt úrbéresek 
illetményének határától elkülönítse, de arra már 
nem fordított kellő gondot, hogy a volt úrbéres 
(u. n. nyomásos) határrészben is a belterjesebb 
gazdálkodás folytatásához szükséges egységes 
gazdasági területek kialakuljanak. Ezen gazda
sági követelményeknek kielégítése, a most meg
induló újabb tagosítások feladata lesz.

A birtokrendezési (azaz az újabb tagosítási) 
eljárást illetőleg az ország területe két nagy jog
területre szakad:

az egyikbe az ország erdélyrészei (a Király
hágón túl fekvők) és a volt kapcsolt részek 
(Fiume és kerülete is),*  más szóval: az 1908. 
évi VII. t.-c. hatályosságának területe tartozik;

a másik jogterületbe az elsőn kívül fekvők, 
azaz az ország Királyhágón inneni területe, egy 
szóval: az 1908. évi XXXIX. t.-c. hatályossá
gának területe esik.

Az első jogterületen a birtokrendezési eljárás 
már 1868 óta részletesen szabályozva van, ez 
a részletes szabályozás tökéletesítve lett az 1871. 
évi LV„ az 1880. évi XLV., az 1892. évi XXIV., 
az 1908. é. VII. t.-cikkekben**  és ezek alapján

‘Ezek a községek az 7577. ráz /. f.-c. szerint a volt 
vidékének Szatmármegyébe kebelezett községei, a volt Közép- 
Szolnokmegye és a volt Krasznamegyének Szilágymegyébe, majd 
Biharmegyébe is kebelezett községei és a voít Zarándmegyének 
Aradmegyébe 'kebelezett községei.

** Lásd dr. Sebess —dr. Bőrösök : „Erdélyrészi birtokrendezés“ 
(Budapest, 1908.) 1. oldal. 

kiadott rendeletekben ; a Királyhágón inneni terü
leten a birtokrendezési eljárás egészen 1909. 
május 1-ig nem volt kimerítően és egységesen 
szabályozva. A bíróságok az országbírói érte
kezlet által kizárólagos hatályába visszaállított 
1836. évi VI., X. és XII. t.-c.-ben, később az 
1840. évi VII., XXX. és XXXI., valamint az 1871. 
évi Lili. t.-c.-ben foglalt hézagos, részleteiben 
úgyszólván törvényszékenkint változó és nehéz
kes eljárási szabályok szerint jártak el.

Végre „az 1908. évi XXXIX. t.-c. 4. §-a fel
hatalmazta az igazságügyministert, hogy addig 
is, amig ez iránt külön törvény intézkedik, a 
birtokrendezési, különösen az úrbéri elkülönítési, 
arányosítási és tagosítási ügyekben követendő 
eljárást, továbbá az ebben az eljárásban alkal
mazható földmérők és segédeik minősítését és 
a reájuk vonatkozó fegyelmi szabályokat, vala
mint az egyöntetű műszaki eljárásnak részleteit 
az 1880. évi XLV., 1892. évi XXIV. és 1908. 
évi VII. t.-c. vonatkozó intézkedéseivel lehetőleg 
összhangban rendeleti úton szabályozza és ebbeli 
rendeletéit a szükséghez képest kiegészíthesse 
és módosíthassa.“* Ezen felhatalmazás alapján 
az igazságügyminister 1909. évi május hó else
jével új, kimerítően szabályozott birtokrendezési 
eljárást léptetett életbe rendeleti úton az ország 
Királyhágón inneni részeiben is.

Az ide tartozó rendeletek nevezetesebbjei a 
következők:

a 1011909. 1. M. számú rendelet: „az 1908. XXXIX. t.-c. 
4. és 8. §-ban nyert fölhatalmazás alapján kibocsátott rendeleteknek 
életbeléptetése s az ezzel kapcsolatos átmeneti intézkedések tárgyá
ban“ lett hozva;

a 29/1909. I. M. számú rendelet: „az 1908: XXXIX. t.-c. 
hatályosságának területén a tagosítás hasznos volta és célszerű ke
resztülvitelének kérdésében hozandó határozatokról; az állandó gazda
sági szakbizottságról ; a gazdasági és erdész szakértőkről; az ará
nyosítás után közösben maradó erdők és legelők átcsatolásáról és a 
közlegelők felosztásáról szól;

a 3011909. 1. M. számú rendelet: „az 1908: XXXIX. t.-c. 
hatályosságának területén a birtokrendezési, különösen az úrbéri el
különítési, arányosítási és tagosítási ügyekben követendő eljárás tár
gyában“ lett .kiadva;

a 4011909. I. M. számú rendelet: „az 1908: XXX1X. t,-c. 
hatályosságának területén a birtokrendezési, különösen az úrbéri el
különítési, arányosítási és tagosítási ügyekben alkalmazandó föld
mérőkről szól;

az 5011909. I. M. számú rendelet: „az 1908 : XXXIX. t.-c. 
hatályosságának területén működő bírák és bírósági hivatalnokok 
napidíjainak és egyéb illetményeinek megállapítása, a szakértői kö

* Lásd dr. Sebess —dr. Börcsök; „Magyarországi birtokrendezés“
(Budapest, 1900.) 1. oldal.
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zegek díjazása, valamint a telekkönyvi másolatoknak és a műszaki 
munkálatok harmadpéldányának költségei tárgyában“ adatott ki;

a 6011909. I. M. számú rendelet: „az 1908: XXXIX. t.-c; 
hatályosságának területén folyó birtokrendezések, különösen úrbéri 
elkülönítések, arányosítások és tagosítások költségeinek kivetése, be
szedése, behajtása és kezelése tárgyában“ lett kiadva! Ezeken kivül 
még felemlíthető : a 18200/1908. I. M. számú rendelet,' mely az át
meneti rendelkezéseket vonalozza körül, a 15500/1908. I. M. sz. r., 
mely a törvh.-i tisztiügyésznek közreműködéséről, a 44651/1909. I. 
M. sz. r., mely a földkönyvek és térképek kiadása körül észlelt sza
bálytalanságok megszüntetéséről szól.

Az 1908. évi VII.- t-c. hatályosságának területén (azaz az or
szág erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna-, Közép-Szolnok-, 
Zarándmegyék és a volt Kővár-vidék területén) a birtokrendezést 
most az 1908. évi I. M. rendeletek közül a következők tartalmazzák :

az 1000/1908. I. M. számú rendelet, mely az 1908, évi VII. t.-c. 
életbeléptetésével kapcsolatos és átmeneti intézkedésekről;

az 1200/1908. I. M. számú rendelet, mely a tagosítás hasznos . 
volta és célszerű keresztülvitele kérdésében hozandó határozatokról; 
az állandó gazdasági szakbizottságról ; a gazdasági szakértőkről; 
továbbá az arányosítás után közösben maradó erdők és legelők át
csatolásáról és a közlegelők felosztásáról;

az 500/1908. I. M. számú rendelet, mely . a birtokrendezési, 
különösen az úrbéri elkülönítési, az arányosítás: és a tagosítási 
ügyekben követendő eljárásról;

a 600—1908. I. M. számú rendelet, mely a birtokrendezési, 
különösen az úrbéri elkülönítési, az arányosítási és a tagosítási 
ügyekben alkalmazandó földmérőkről;

a 700/1908. I. M. számú rendelet, mely a birtokrendezési 
ügyekben működő bírák és bírósági hivatalnokok napidíjainak és 
egyéb illetményeinek megállapításáról, a szakértői közegek díjazásá
ról, valamint a telekkönyvi másolatok és a műszaki munkálatok 
másodpéldányának elkészítéséről;

a 800/1908. I. M. számú rendelet, mely a költségek kivetésé
ről, beszedéséről, behajtásáról és kezeléséről s

a 900/1908. I. M. számú rendelet, mely a törvényhatósági tiszti
ügyész közreműködéséről;

a 25275/1908. I. M. számú rendelet, mely az egész községek 
határára kiterjedő tagosítások eseteiben magáncélokra készített má
solatok és munkálatok költségeinek megállapításáról ;

a 44651/1906. I. M. számú rendelet, mely a birtokrendezési 
iratok, földkönyvek és térképek kiadása körül észlelt szabálytalan 
eljárás megszüntetéséről szól.

A ma érvényben levő birtokrendezési eljárá
sok főbb vonásokban a' következőkből állanak:

1. az eljárás a rendezendő terület fekvése sze
rint az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik ;

2. a törvényszék a helyszíni tárgyalásokra el
járó bírót küld ki, aki nem csupán a felek nyúj
totta bizonyítékok összegyűjtésére szorítkozik, 
hanem a nyomozó eljárás alapelvei szerint 
hordja össze a kérdések megoldásához szük
séges adatokat.

3. Maga az eljárás rendszerint négy részre 
szakad:

a) megengedhetőségi eljárás;
b) előmunkálatok:
c) érdemleges eljárás és
d) végrehajtás.

A birtokrendezési eljárások rendszerint fel
méréssel is kapcsolatosak.

A felmérésnek mindenkor telekkönyvi alapon, 
az állam szolgáltatta háromszögelési pontok 
keretében kell megtörténnie.

A földmérő munkálatainak felülvizsgálatát 
az országos kataszteri felmérés közegei teljesí
tik, még pedig:

1. Az 1908. évi VII. t.-c hatályosságának terü
letén a kolozsvári 21. számú felmérési felügye
lőség ;

az 1908. évi XXXIX. t.-c. hatályosságának 
területén a budapesti 22. számú felmérési fel
ügyelőség.

A felülvizsgált és jónak talált munkálatokat 
ugyancsak ezen közegek közreműködésével az 
eljáró bíró hitelesíti.

A földmérő a következő munkálatokat végzi 
az előmunkálatok során:

1. a felvételi térkép;
2. a földkönyv;
3. a birtokívek ;
4. a birtokívek összesítése és
5. az összehasonlító- okirat elkészítése.
A hitelesített kiosztási térképben, földkönyv

ben és birtokívekben levő birtokállás változás 
alapján az illető község telekkönyve átalakíttatik, 
mely átalakítás hivatalból megy végre.

Mindezen műszaki munkálatokhoz csupán 
jogosított földmérőket szabad alkalmazni, mert 
„a birtokrendezési, különösen az úrbéri el
különítési, arányosítási és tagosítási eljárá
soknál a műszaki teendők ellátására föld
mérők gyanánt, feltéve, hogy gondnokság 
vagy csőd alatt nem állanak, csak azok al
kalmazhatók: akiket a jelen rendelet (40/1909. 
1. M.) értelmében jogosított földmérőknek kell 
tekinteni." „Ez a rendelkezés áll azokra is, 
akiket a földmivelésügyi minister birtokrende
zési ügyekben a műszaki teendők ellátására 
esetleg saját műszaki személyzetéből kirendel, 
kivéve ez utóbbiak közül azokat, akik hiva
talos állásukat a jelen rendelet hatályba lé
pése (1909. május 1.) előtt nyerték el." (Lásd: 
a 40—1909. I. /14. sz. rendelet 1. §-nak első 
és második bekezdését, illetve a 600—1908.

\ I. A4. sz. r. 1. §-nak első bekezdését.)
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Jogosított földmérőknek tekintendők: 1. akik az 
igazságügyministertől a 40—1909.1. M. sz. r. 3. 
§-ban megszabott földmérői jogosítványt nyernek;

2. akik a 40—1909. I. M. sz. r. értelmében 
szervezett földmérő vizsgáló-bizottságtól föld
mérői jogosítványt nyernek. (40 — 1909. I. M. 
sz. r. 2. §-a, illetve 600—1908. 1. M. sz. r. 1. 
§-nak második és harmadik bekezdése.)

Az említett vizsgáló-bizottság az 1908. évi 
XXXIX. t.-c. hatályosságának területét illetőleg 
Budapesten, illetve az 1908. évi VII. t.-c. hatá
lyosságának területén Kolozsvárt működik.

Földmérői jogosítvány elnyerése végett vizs
gálatra bocsáthatók a feddhetetlen jellemű ma
gyar állampolgárok közül azok is, akik: „a Sel
mecbányái m. kir. bány. és érd. főiskola meg
felelő szakosztályának szabályszerű bevég
zése után kiállított államvizsgálat alapján 
bányamérnöki, vagy erdőmérnöki oklevelet 
nyertek, föltéve, hogy kimutatják azt, hogy 
volt alkalmuk a birtokrendezési ügyekkel 
gyakorlati téren foglalkozni, (továbbá föltéve, 
hogy — amennyiben megelőzőleg állami szol
gálatban állottak — állásukat nem az ellenök 
indított fegyelmi eljárás folytán hagyták el).“ 
(40—1909. I. M. sz. r. 6. §-a, 600—1908. I. 
M. sz. r. 4. §-a)

Az első feltétel aként értelmezendő, hogy a 
vizágálatra-bocsátás felett hármas bizottság hatá
roz, mely eleddig feltételül tűzte ki azt, hogy a 
folyamodó a birtokrendezési eljárás összes mű
szaki teendőiben legalább egyszer közreműkö
dött légyen.

A vizsgálat — kevés kivétellel — szóbeli*,  
nyilvános, legalább két óráig tart és magyar 
nyelven teendő le. A vizsgálat tárgyai: az 
úrbéri elkülönítésre, arányosításra és tagosításra, 
általában a birtokrendezésre, a birtokfelosztásra 
(telepítésre, parcellázásra), a telekkönyvi jogra, 
továbbá az országos kataszteri felmérésre s egy
általában a földadókataszterre vonatkozó jog
szabályok. (Lásd: 40—1909. I. M. sz. r. 9. 
§-át, illetve a 600—1908. I. M. sz. r. 10. §-át.)

Ezen rendelkezések folytán a földmérő vizs
gáló bizottságnak teljes ülése a következőkben

* A kivételek okleveles bánya- és erdőmérnökökre nem vonat
koznak. (Lásd a 600/1908. I. M. sz. r. 5. §-át). 

állapította meg azoknak a jogszabályoknak kö
rét, amelyeket a jelölteknek ismerniök kell:*

I. birtokrendezési jogszabályok;
II. telekkönyvi jog;

III. volt úrbéresek részére közösen kiadott 
birtokilletőségek egyénenként való felosztásánál 
követendő eljárás;

IV. országos kataszteri felmérés (részletesen);
V. az országos kataszteri felmérés nyilván

tartása (főbb vonásokban);
VI. a földadókataszterre vonatkozó jogszabályok 

(főbb vonásokban).
A vizsgálat tárgyát képező kérdéseket a következő forrás

munkák tárgyalják, (megállapította a földmérő-vizsgáló bizottság):
ad I. Dr. Sebess—dr. Börcsök: „Magyarországi Birtok

rendezés“ (Budapest, 1909., Pesti könyvnyomda r.-t.), és Dr. Se- 
bess-rdr. Börcsök: „Erdélyrészi birtokrendezés“ (Budapest, 1908., 
Pesti könyvnyomda r.-t.);

ad II. és III., Dr. Sebess—dr. Börcsök: „Magyar telek
könyvi jog", 2 kötet, (I-IX. résszel, megjelent Budapesten, 1912., 
Benkő könyvkereskedésénél);

ad IV. „Utasítás az otszágos kataszteri felmérés végrehaj
tására" I. rész, tartalmazza: a háromszögtani háromszögelés általá
nos részét és a részletes felmérést, (megjelent a m. kir. pénzügy- 
ministerium 1583/1904. sz. alatt kelt rendeletére Budapesten, a m. 
kir. államnyomdánál);

, Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó 
sokszögelésröl", tartalmazza a „Felmérési utasítás“ 148. §-ának 
függelékét, (megjelent a m. kir. pénzügyministerium 129,588/1908. 
sz. a. kelt rendeletére Budapesten, a m. kir. államnyomdánál).

ad V. „Utasitás a felmérési munkálatok nyilvántartásával 
megbízott kataszteri mérnökök számára", (Budapest, 1894., m. 
kir. államnyomda);

ad VI. „Állami pénzügyigazgatás", szerkesztette dr. Margitay 
József, (V. kiadása megjelent: Budapest, 1910., m. kir. állam
nyomda) és „Utasítás a földadókataszter nyilvántartásáról szóló 
XXII. t.-c. végrehajtása iránt“, (Budapest, 1885., m. kir. állam
nyomda).

Végül — tekintetbe vevén főiskolánk nagy
számú látogatottságát — még egy égető kérdő
pont marad hátra: hogy az erdőmérnöki ok
levelet nyertek ama fölöslege, mely az állam 
és magánosok erdőgazdaságaiban alkalmazást 
nem fog nyerhetni, éppen a túlzsúfoltság miatt, 
miként segíttessék a földmérői jogosítvány el
nyeréséhez ?

Erre nézve kívánatosnak tartanók, hogy fő
iskoláinkon egy (a negyedik év téli, vagy nyári 
szemeszterébe beilleszthető) kurzus állíttassék 
fel, esetleg gyakorlati birtokrendezéssel kapcso
latban.

* Lásd: „Tájékoztató a Budapesten szervezett földmérő-vizsgáló 
bizottság előtt letehető vizsgálat anyagáról“, megállapította a föld
mérő-vizsgáló bizottság teljes ülése; megjelent az Igazságügyi 
Közlöny XV11I. évf. 7. számában.
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Az ikonometer hivatása.
Irta bágyoni Szabó Endre, tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán.

(Folytatás.)

II. A normális állás hasznosítható mezejének három
szögű alakja kedvezőtlen és főleg nagysága nem áll 
arányban avval az idővel és munkával, melyet az 
alapvonal felkeresésére, lemérésére és a felvétel 
keresztülvitelére kellett fordítanunk.

A hasznosítható mező nagysága a fotográfáló ob
jektív látószögével (w-val) egyenes, az alapvonal hosszá
val fa-val) fordított arányban áll.

De mert egyrészt technikai okok miatt: az objektív
látószög maximális értéke nem lehet nagyobb 60°-nál, 
másrészt; az alapvonal kisebbítése a mérés pontosságát 
sokkal nagyobb mértékben csökkenti, semhogy az el
hanyagolható lenne, ennélfogva , új útakat és módokat 
kell keresnünk a hasznosítható mező alakjának és nagy
ságának a kívánt módon való megváltoztatásához

Ide tartozott kezdetben (körülbelül 1900-tói 1910\q) 
a segédalapvonalaknak felvétele, melyek a kiegészí
tendő főalapvonal végpontjaiból kiindulólag vétettek fel, 
miáltal lehetségessé vált egyetlen egy műszerfelállásból 
egynél több normális felvételt készíteni. (Itt említjük fel: 
a Truck-féle nyílt alapvőnalrendszereket és a Seeliger- 
féle zárt alapvonalrendszereket). Mindezek a törek
vések, — habár mindenesetre haladást jelentettek — 
még sem vezettek kielégítő eredményre.

III. Kedvező fordulat állott be az 1911. év végén. 
Ezen új irányzat eredetét a 1905. évre vezethetjük 
vissza, amikor Fuchs tanár (Pozsonyban) és v. Hübl 
tábornok (a katonai geográfiai intézetnél Wienben), be
bizonyították, hogy az optikai tengelyek beállításánál 
elengedhető feltétel: az alapvonallal alkotott 90°-os 
irány különbség betartása.

Fuchs és v. Hübl elemzéseiket (melyek a Mitteilun
gen des k. u. k. Militärgeographischen Instituts in Wien, 
1905. évi 24. sz. alatt jelentek meg) kiterjesztették: az 
alapvonalra nem merőleges, de egymással párhuzamos 
tengelypárok adta eseteken kívül a konvergens é? a 
divergens tengelypárok alkalmazására is; ekkör úgy 
számszerűleg, mint szerkesztésileg is bebizonyosodott, 
hogy a legutóbb említett esetekben sem megoldhatatlan 
a felvett terület (vagy más objektum) térképének meg
szerkesztése.

Ámde Fuchs és v. Hübl felfedezései a gyakorlatban 
egyáltalán nem találhattak kedvező fogadtatásra, mert 
ezekben a számítások és a szerkesztések menete sokkal 
bonyolultabb, semhogy ennek alkalmazása a normális 
felvétel alkalmazásával szemben valami kis előnyt is 
biztosíthatna. Még legegyszerűbbek a párhuzamos tengely
párok alkalmazásának esetei, melyeket különben is dr. 
Plllfrich-nak. sikerült annyira egyszerűvé tenni,*  hogy 

* Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1912. 32. 

azok most már korlátlan alkalmazásra számíthat
nak, — mint olyanok, melyeknek igénybe vételé a meg
választott, bemért és geodéziailag kapcsolt alapvonalak
nak lehető leggazdaságosabb kihasználásra vezetnek.

így például: a wieni katonai geográfiai intézetnél ál
talánosan elfogadottá vált ama eljárási mód,- amely a 
normális felvételnek merőleges tengelypárját — minden 
egyes alapvonalnál: két új, egymásközt párhuzamos 
tengelypárral kapcsolja egybe egy hármas felvétellé. 
Lásd 3. ábránkat, ahol az 1—1’ tengelypár 2—2’ és 
3—3’ tengelypárral van egy kombinált felvételben ki
egészítve ; a másod- és harmadsorban említett tengely
párok (2—-2’ és 3—3’) m — 30° alatt hajlanak az alapvonalra 
merőleges 1—1’ tengelypárhoz; az összetevő tengelyek

közül tehát: kettő (2 és 2’) 90° + 30° - 120°-os —, 
kettő (1 és 1’) 90°-os. — és kettő (3 és 3’) 90° — 
30° == 60°-os iránykülönbséget alkot a közös a alap
vonal TWi — Áfa irányával, miáltal az az előny származik, 
hogy a fotografáló-objektivnek vo 45v — 6ü°-os látó
szögét: 45^-ról: 45 + 2 X 30 = 45 + 60 - 105° ra, 
illetve 60°ról : 60 + 2 X 30 60 + 60 120-ra lehet
kiegészíteni. A hasznosítható mező nagysága pedig tete
mesen megnagyobbodik’, (lásd a 3. ábrát, ahol a nor
mális felvétel 1-gyel jelzett mezejéhez jobbról és balról 
egy-egy új hasznosítható mező (2 és 3) csatlakozik); 
ez utóbbi körülmény természetesen a fototheodolit-felvétel 
gazdaságos voltát csak növelheti.

Ezen kombinált felvétel végrehajtásánál, ahol, mint 
látjuk, összesen három teljes felvételt kell készítenünk: 
hat lemez szabályszerű exponálása által, főleg a követ
kező három felvétel kiegészítésére kell ügyelnünk:
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1. A tengelypárok vízszintesek legyenek az exponálás 
időtartamai alatt;

2. a felveendő terület (vagy más objektum) karak
terisztikus pontjai legalább két irányból megirányozhatok 
legyenek;

3. a tengelypárokat alkotó tengelyszárak egymásközötti 
párhuzamosságának pontossága 70”-nél nagyobb hibával 
ne legyen terhelve.

A legutóbbiakban említett feltételeknek kielégítése cél
jából a felvétel a következő módon hajtandó végre :

Felállván fototheodolitunkkal a kiválasztott és megmért 
a alapvonalnak Mi baloldali, majd Mz jobboldali vég
pontjában központosán és szintesen, legelőbb a normális 
felvételt hajtjuk végre ismert módon. (Lásd a 4. ábrát.)

Ezt követőleg leolvasást végezvén fototheodolitunk lim
bus körén, a fotografálóobjektivet elfordítjuk — az alhydáda- 
tengely körül való elforgatás által — először balra úgy, 

Balra hajló elfordítás. Jobbra hajló elfordítás.
A kombinált felvételnek elfordított párhuzamos tengelypárjai: Mt O, és M2 O2

optikai tengelyek jellemeznek, 
melyek közül a két legutóbb 
említett — a feltételeknek 
megfelelőleg — a. normális 
állású f tengelyekkel balra 
hajló és Z nagyságú irány
különbséget alkot.

Kérdés: hogy ezen most 
végzett átalakítás követ
keztében a parallaxis-sík 
milyen deformálódási szen
vedett ?

Legyenek egy, tetszőlege
sen választott kisebbítésben az 
Mi—M’2 normális felvételnek 
eredményei közül: A, Pi, C,

hogy a fotografálóobjektiv öptikai tengelye ezen másod
ízben elfoglalt Z < 30° OS iránykülönbséget alkosson nor
mális helyzetében elfoglalt irányával. Az Li lemez expo
nálása után újra visszaállítjuk fototheodolitunkat a nor
mális helyzetbe és csak ezután térítjük ki az optikai 
tengelyt Z < 30"-al jobbra.

A bal-, illetve a jobboldali elfordítások által az optikai 
tengelyek és a lemezek — az alapvonalhoz, illetve egy
máshoz viszonyítva — abba a helyzetbe jutnak, melyet
4. ábránkon a legerősebben a kihúzott vonalak ábrázol
nak; megjegyezvén, hogy az alább következő geometriái 
elemzések egyszerűsítése, céljából a jobbra és balra hajló 
elfordítást már a 4. ábrán is különválasztottuk egymástól.

IV. A baloldalra elfordított tengelypárral eszközölt 
felvételnek geometriai elemeit-, a normális felvétel is
mert elemeiből kiindulólag a normális felvételnek meg
felelő átalakításával származtatjuk le.

Tudvalevőleg a normális felvétel esetében : az egymás
sal párhuzamos optikai tengelyek merőlegesek az alap
vonalra (lásd az 1. és 2. ábrát, evvel v. ö. a 4. ábrán 
a szakadozottan kihúzott egyeneseket) és az egyenlő 
parallaxisu pontok összessége egy, az alapvonallal pár-

huzamos síkban fekszik, amely függőleges síknak a tér
kép síkjával alkotott metszése nem lehet más, mint egy 
az alapvonallal párhuzamosan haladó és az alapvonaltól

(4) t - alapvonalhossz Xk J parallaxis
távolságban fekvő egyenes. (Lásd az 1. ábrán az 5’—S’, 
illetve az S”—<S” egyenest, evvel v. ö. az 5. ábrán 
levő S’—S’-öt és 5”—S"-öt.)

A 4. ábra baloldalán, az Mi—714’2 = a cos Ä alap
vonalhosszal és az Mi, M'2 műszerfelállásokkal meg
adott normális állásban: Oi Mi, OzM’z tengelypár az 
a cos Z hosszúságú alapvonalra merőleges. Már most, 
ha az M'í jobboldali végpontban álló fototheodolitot az 
O2 M’2 adta irányban és önmagával párhuzamosan 
a sin Z távolságra hátra húzva gondoljuk, akkor elő
áll a szóban forgó, nem normális felvétel alapállása 
melyet tehát Mi—M2 = a alapvonal az Mi Oi, M2 Oz

Ui es (72 pontoknak és az ezekhez tartózó, közös paral
laxis-síknak helye : P’t, P’i, C'i, O’i és O’z illetve S’—5’ 
megadva a térképen. (Lásd 5. ábránkat.)

A balra hajló elfordítás 
geometriai elemei.

■ Ezekből kiindulólag: az
alatt, amig a fototheodo
litot Jfi-ben mozdulatlanul 
hagyjuk és Jí’2-ből J/s-be 
visszahúzzuk, addig elő
ször is az O’s pont helyét meg nem változtatja, mert 
az említett visszahúzás alatt; az Mi 0’2 irány mozdulatlan
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az Jí’2.0’2 irány helyet változtatott ugyan, de iránya 
változatlan, azaz J/2 O2 vei azonos maradt. Ennélfogva 
0’2 pontnak az alapvonaltól mért legrövidebb távolsága
— (4) értelmében —

(5) tó ------ X alapvonalhossz -- - a cos Z 

meg nem változott. Második, O’i pontunknak helye az 
Mi Oi irányban : a sin Z értékkel jut közelebb az Mi 
állásponthoz, mert amig az JA O’i ecjyenes irányát és 
helyét meg nem változtatta, addig M’2 O’i-nek iránya 
és helye önmagával párhuzamosan az J/2 Oi irányba 
tolódott el, miáltal az Mi Oi és M> Oi irányoknak : Oi 
közös metszéspontja az Mi állásponthoz mérten a 

to t’o — a sin Z = -j- a cos Z — a sin Z 

távolságra- esik. Ezen Oi pontnak az Mi baloldali állás-
ponttól mért legrövidebb tá
volsága : to kifejezhető még 
a következő módon is, ha 

fototheodolitunkat Af’2-ből
J/”2-be képzeljük azJf’2—Mi 
irányon és önmagával pár
huzamosan eltolva, miáltal az 
Mi Oi és az J4”2 0 ”2 optikai 
tengelyekkel megadott má
sodik; normális állásunk jött 
létre. Ebben az Mi M’’z alap
vonalnak jobboldali M’’2 vég
pontját az M"2-ből Oi felé 
haladó 'és az M2 M’z O2 
irányhoz ß szög alatt hajló 

egyenesnek az Mi—Mz 
iránnyal alkotott metszése 
adta meg. Ennélfogva a má
sodik normális állás alap
vonal-hossza = Mi M’z - 
Mi Mir — A és igy Oi-nek az Mi ponttól mért legrövi
debb távolsága (4) értelmében:

■ to =- Ó X (Mi M’z A);

de mert A a sin Z tg ß és Mi M’2 = a cos Z, ahol 
A előjele, ha a ß szög J/2 Őstől balra esik, akkor'
negativ előjelű, ha jobbra, akkor positiv előjelű, ezért és 
(4) értelmében: ío-nak legáltalánosabb alakja így 
irható, hogy

(6.) to - ~ (a cos Z + a sin Z tg ß)

O’i-höz hasonlóan: C’, melyet az Oi P’i távolság 
felezőjében vettünk fel, C-be vándorol át. A negyedik 
(Pi) és az ötödik (P2) fontunknak helyét P’i-öt, illetve 
P’z-öt akként választottuk meg, hogy P’i M’2 párhuza
mos legyen Mi 2142-vel és hogy P’2 az Mi Mz iránynak 
az S’—S’ parallaxis-síkkal alkotott metszésében feküd
jék. Ennélfogva a tárgyalt visszahúzás alatt: P’i pont 
21/i-be és P’2 pont Jfs-be. vándorol át, mert amig az 
Mi P’i irány helyét meg nem változtatta, addig az 

M'í P'i irány önmagával párhuzamosan M2—Mi be to
lódott el, miáltal P’i Mi és Mz Mi közös metszéspontja 
(Pi) J/i-be, hasonlóképpen: a P’2 Mi iránynak 'J/2 pont
jába P2 jut.

Látjuk továbbá, hogy Oi és O2 szimmetrikusan fek
szik Mi (Pi)hez, illetve A/2 (Pzj-höz és hogy a C—A 
szimmetriális tengely Mi M’2-vel párhuzamosan, ettől 

,, __ t’o — a sin Z 

távolságban halad.
V. A jobbra fordított tengely párral eszközölt fel

vételnek geometriai elemei hasonlók a (IV.) alatt le
származtatott elemekhez, avval a különbséggel (lásd a 4. 
ábra jobboldalán), hogy Jfo’-őt nem hátrahúzáséal, hanem 
elöretolással képzeljük J/2-be jutni.

Ezen különbségnek megfelelőleg (lásd 6. ábránk at)

A jobbra hajló elfordítás geometriai elemei.

Mi és M’z állásponthoz tartozó normális felvételnek 
S’—S* síkjában fekvő O'i pont nem közeledik az Mi 
ponthoz, hanefn eltávolodik attól a sin Z értékkel; hasonló
képpen R’ is a távolabb fekvő R pontba vándorolt át. 
És mivel P’2 helyét ismét aként választottuk meg, hogy 
az az 2l/i—H2 iránynak az S’—S’ vel alkotott metszés
pontjába essék, ennélfogva P’2 pontunk — a szóban 
forgó előtolás következtében — Mz be vándorol át; P’i 
pontunk pedig J/i-be jut, mivel P’i helyét aként jelöltük 
ki, hogy az Jí’2 P’i irány párhuzamos legyen az Mi—Mz 
.iránnyal.

Következésképpen a deformálódott parallaxissik: O2 
pontjának aZ Mi állásponttól mért legrövidebb távolsága 
(t’o), (mely pontnak normális helye (O’z) el nem moz
dult a tárgyalt előretolás alatt), változatlan, azaz 

t’o - {' a COS Z maradt;

Oi pontjának (az JA állásponttól mért legrövidebb) 
távolsága: 
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to -- í’o + a sin l L a cos A + a sin Z-vá, illetve 

mivel Jfi M'-i + A J/i ahol A - a sin l tg ß, ezért

to - (a cos I + a sin Z tg ß) vá lett; 

csúcspontjának legrövidebb távolsága Jfi-től:
t’o + a sin Z , , . u ic — ------- 2----—--nek bizonyult.

(8.)

C

(9.)

Végül tekintettel lévén A előjelére, mely aszerint, 
amint ß az Mz O? iránytól balra esik negativ előjelű, 
amint ettől jobbra esik positiv előjelű, (8.) egyenlőségünk 
általánosított alakja ily alakba írandó, hogy : 
(10.) ? (a cos ’/. + a sin Z.- tg ß)

(Vége köv.)

Fák, mint műemlékek.
Irta Domingo.

Régi igazság, hogy az élőfa kellemes benyomást kelt 
az emberben, egészségi szempontból is becses. Az élő, 
zöldlombu fa tisztítja a levegőt és tikkasztó nyári napo
kon enyhetadó hűs, napmentes helylyel szolgál és jóleső 
megkönnyebbüléssel heverészünk lombjai alatt. Télen 
megbecsülhetetlen útjelző, különösen hófúvások idején.

Általában hihetetlennek tartom, hogy legyen ember a 
földön, aki nem szeretné az élőfát. Életünkben, annak 
minden szakában állandóan szerepe jut a fának, úgy. 
annyira, hogy fa nélkül senki sem élhet.

A iának, de különösen az élőfának sokféle haszna és 
becse mellett, — kiválóan fontos szerep jutott jó néhány 
száz fának hazánkban is, hogy a külföldiekről ne is be
széljek.

Néhány magyarországi fát .fogok alább fölemlíteni, 
amelyeket mint műemlékeket őriznek és gondoznak.

A Balaton mellett, Aliga és Kenese között van a híres 
akorattyai szilfa: Rákóczi-fa. Az akórattyai szilfa már 
több évszázadot látott elviharzani a lombos feje fölött. 
Már a mohácsi vész utáni (1532. év körüli) írások is 
említést tesznek róla. Egyesek állítása szerint Rákóczi 
fejedelem menekülése közben alatta, pihent meg. Ettől 
eredt elnevezése is. Az akorattyai Rákóczi-fa alatt szoktak 
a bakonyi betyárok heverész’ni és „haditanácsot“ tartani. 
Erről a fáról különben rengeteg rege él a környékbeli 
nép körében. .

Tihany szomszédságában, a Balaton zalai partján van 
Aszófő község. Ennek határában áll egy 100 évesnek 
mondott hatalmas, terebélyes cserfa. Ehhez is történelmi 
emlékek fűződnek, még pedig többféle. A legfőbb verziók 
szerint a török dúlás idején és a vallási mozgalmakkor 
yólt bizonyos szerepe az aszófői 100 éves cserfának. 
Legközelebb emléktáblát illesztenek törzsére.

Somogymegyében, Kisasszon.d nevű község határában 
a Sárközy, régi nemesi család birtokában volt egy ha
talmas erdő. Ezt az erdőt szerette fölkeresni Csokonai 

Vitéz Mihály, amikor Somogybán kóborolt, várva a 
csurgói gimnáziumhoz tanárrá való kinevezését. A kis- 
aszondi erdőben különösképen egy szép, terebélyes fát 
szeretett Csokonai. Az alatt szeretett heverészni, gondol
kozni. Ezt a neki oly kedves helyet meg is énekelte 
egyik versében. A kisasszondi erdőt azonban már rég 
kiirtották, csupán csak a bükkfát hagyták meg Csokonaira 
való hálás emlékezésből.

Szekszárd határában van a nágy kuruc hazafi, Béri 
Balog Adám fája. Egy hatalmas, több száz éves fa ez, 
amelyet a labancverő Balog nagyon szeretett s alatta 
sokszor megpihent. Egykorú Írások is megemlékeznek róla. 
Tolna vármegye és Szekszárd város lelkes és hazafias kö
zönsége nehány évvel ezelőtt emléktáblát helyezett el a 
hatalmas fa előtti dúcra a nagy kurucra való megemlé
kezés jeléül.

A nagy költő, Kisfaludy Sándor után is fenmaradt 
néhány relikvia élőfa alakjában. Kisfaludynak tudvale
vőleg Badacsonyban volt szép szőlője, présháza és gyü
mölcsöse. Halála után a szépen gondozott-szőlő és gyü
mölcsös tovább fejlődött s a költő által ültetett dió-, szilva-, 
körte- és barackfa csemeték ma már hatalmas, terebé
lyes fákká lettek és szépen teremnek.

Pécs közelében, Pécs-Bányatelepen van néhány sze- 
lid-gesztenyefa, amelyek egyikét 1000 évebre teszik. Jól 
lehet, ez a fa korántsem ért ezer esztendőt (tán korona
értékben számítva sem), mindazonáltal érdekes meg
említeni, hogy ez a meglepően vastag törzsű és tere
bélyes fa egy egéSzz kerthelyiséget (vendéglő) lát el 
árnyékkal. Törzsét 6—8 ember éri át, ha összefogózva, 
köréje állnak.

A mohácsi csatatér környékén is sok fához fűz az ott 
élő nép különféle regét. De ezek alaposságáról és törté
neti hűségéről ezideig nem sikerült még meggyőződnöm.

Az eddig említett fák mind a Dunántúlon vannak. 
Megemlítek még néhány olyan fát is, melyeket az or
szágban egyebütt gondoznak.

Budapesten, a Zugligetben van a Normafa nevű bükkfa. 
A török világból és később, a 48-as szabadságharcból 
fűznek hozzá különféle emlékeket.

Máramarosmegyében Őrmező község határában van egy 
szilfa, amelyet Rákóczi-fának neveznek. Rákóczi szokott 
alatta megpihenni arrajártában.

Szeged környékén is igen sok fát említenek műemlék
ként. Csak kevesen tudják, hogy Szegedet a régi időben, 
mikor még kis város volt, hatalmas erdő övezte. A város 
amint épült, elértek a házsorok az erdőig és Szeged 
város tanácsa az erdő egy részéből sétateret csinált. 
Ennek az erdőnek néhány fája még a mai nap is él és 
hűs árnyékkal szolgál. Szeged mellett van a Boszorkány
sziget, amelynek évszázados — immár kipusztult — 
fáihoz a régi babonás világból fűződnek érdekes és fölötte 
szomorúan épületes históriák.

Különösen nagy hírnévre tett szert a Nagyenyed mellett 
levő két fűzfa, Ezt különben főként annak köszönheti,' 
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hogy Jókai egyik regényének címét tőlük veszi és, belső 
szövegében tárgyalja ; szeretettel, melegen. Különben- régi 
harci regék is beszélnek felőlük.

A hunyadmegyei Csebéti hatalmas tölgyfához a régi 
honfoglaló ősök nevét és egyes cselekedeteit fűzik.

Majdnem minden falunak, városnak megvan a maga 
régi fája, vagy fái, amelyekhez régi szép emlékeket fűz 
a meleg szívű és emlékezni tudó hálás nép. Elsorol
hatnék még jó néhány ilyen fát, de erre szűk a terem-

Nincs szebb és nemesebb dolog a világon, mint a tör
ténelem. A fa, a magyar fa pedig a magyar történelem
mel szoros kapcsolatban áll. ,

Magyar ember úgy becsüli meg ősi, nemes emlékeit 
ha azokat ápolja és megóvja az idő mindent pusztító, 
mindent fölemésztő rombolásai ellen.

A magyar embernek pedig ezer és egy oka van arra, 
hogy szomorú eseményeket bőven látott, öreg élőfáit 
megbecsülje és kegyelettel ápolja! ...

A szürke gém.
(Ardea cinerea.) 

Irta Lakatos Károly.

Hasonlólag mint a vörös gém, ez a faj is a legkárté
konyabb halpusztító madarak közé tartozik, melyet ha
lászati szenvedélyén kívül még a legcsodálatraméltóbb 
halászati ügyesség is jellemez, mely körülmény veszedel- 
mességét csak növeli s kártékonyságát sokszoros mérv
ben hatványozza a vizek haltermésére nézve. Említett 
két sajátságához még az igazi hajász mindenekfelett való 
erénye: a lankadhatatlan türelem is járul — hogy rend
kívül fejlett szellemi képességeiről ne is szóljak, — melyek 
együttvéve őt a halászmadarak igazi prototypusává, sőt 
valóságos, eszményi alakjává avatják, ami a halgazda 
előtt kevés méltánylásra talál ugyan, de különleg mégis 
feljegyzésre méltó.

Külsejét tekintve, majdnem akkora s majdnem hasonló 
szinü is, mint a daru ; szorosabb‘összehasonlításnál azon
ban mind arányaira, mind súlyára nézve mégis tetemes 
különbség van közte és a daru közt. Tollazatát—-éppen 
mint a darunak — a szürke vagy kékesszürke szín do
minálja, , azonban testének alrészén a fehér a túlurálgó 
szín, csak a nyaktövén alul van némi feketeség rajta s 
lelógó begytollai hosszanti feketesávosak. Feje teteje kékes 
fekete, valamint hosszan lecsüngő s csak pár toliból álló 
kontya vagy bóbitája is. — Szürke gerincű, különben 
egyébrészt fehér és igen hosszú nyakának mindkét olda
lán hosszanti fekete szalag fut le. Csőre élénk szinü.

Költözködő madár volna, de aligha tartozik a valódi 
költözködő madarakhoz, mégis, mert régebben gyakran 
láttam télviz idején a lápok nyitott lékjei, vagy be nem 
fagyott helyei körül csoportosan tartózkodni, idejüket ha- 
lászgatással töltve szigorú ácsorg^sok közben, mialatt a 
halat lesték s annak nemcsak az apraját válogatták, de 
a nagy, derék halakat is kifogdosták, ha kapóra kerültek. 
Azt is tapasztaltam, hogy az ily télire maradt gémek 
az egész hideg évszakot kihúzták a lékek és nyílt vizek 
mellett, ha azok folyvást nyitva voltak és még a leg
hidegebb idővel sem távoztak el onnan. Ha pedig a lékek 
és nyílt vizek befagytával egyelőre szomorú napok kö
vetkeztek rajok, a réti sasokkal együtt — melyek egy 
koszton voltak velők — a vidrák által a jégre kirakott 
halfejekből táplálkoztak néha heteken át.

Tavaszi első megjelenése aránylag igen korán történik. 
Még alig hogy olvadozni kezd a vizek jégpáncélja, már is 
feltűnnek az első jelentkezők a íápi szigetek egyes ki
emelkedő pontjain, folyók partjain vagy vizek közelében, 
magas fákon üldögélve csendes mozdulatlansággal, mintha 
megannyi kővé meredt szobrok volnának. Mozdulatlansá
guk azonban csak álarc, mert szemeikkel annál nagyobb 
tevékenységet fejtenek ki : szinte belefurakodnak a látá
sukkal a messzeségbe s látszik rajtuk, hogy várnak va
lamit, talán a csapatok érkezését,- melyeknek ők az előre 
küldött szállás-csinálói. És nem hiába várnak. Néhány 
nap múlva csakugyan érkezni kezdenek a csöndes röptű, 
lepedő szárnyú jószágok s a gém-faluk mind népesebbé 
válnak és rövidesen minden fészeknek megkerül a maga 
gazdája.

Tavaszi fölvonulása amily korai, épp oly gyors lefolyású 
is ennek a gémfajnak s egyenesen, szinte megállapodás 
nélkül a fészkelő hely felé történik az, úgy, hogy a többi 
madarak visszaköltözködése még java folyamatban van, 
midiin a szürke gém már javában párosodik. Őszi köl
tözködése is többnyire rohamos lefolyású ; vonulását azon
ban tartosabb lokális mozgalom előzi meg, melynek tar
tama alatt (augusztus-szeptember) az ország minden 
nagyobb lápján es vizdús vidékén feltűnik egyenként 
vagy apró csoportokban, leginkább azonban csak oly 
helyeken, ahol a vizek dús haltermést kínálnak számára 
— és ilyenkor néha oly helyeken is feltűnik, hol ezelőtt 
még híre is álig volt neki.- Hanem midőn távozásra int 
a mind élesebbre váló őszi fuvalom s a hideg szelek 
behatását a gém már tűrni képtelen, az eddigi rendszer
telen kószálásokat, melyek azonban viztől-vizhez történ
nek, a szabályosabb mozgalom, az igazi húzás, vagyis 
a költözködés rendes mozgalma váltja fel és mennek 
a gémek, még pedig néha oly gyorsan, hogy — mint 
néha a fecskéknek — egy szép reggelen tökéletesen 
nyomuk vész, mert vándorútjokat nagyobbrészt éjjel 
teszik. Hanem azután is még, hogy eltisztultak tő
lünk, néha hetekig hallani az éjszakában átvonuló gémek 
panaszos szózatait és minden más madár szavát túl
kiáltó „kräh“, vagy a „greih“ kiáltásukat. Azonban ezek 
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a később vonuló gémek nem a miéink közül valók, ha
nem idegenek; csak vándorútok vezet át hazánk felett.

Éjjeli vándorlásaik közben néha a zivatarok vagy té
vedések nagy veszedelembe sódorják őket s tömegesen 
elpusztúlnak, kivált ha világított városok ' fölé sodorván 
őket végzetük, ez alkalommal valamely oknál fogva ala
csonyabban repülnek a szokottnál s ennek következtében 
a házfedeleken és falakon tömegesen agyonzúzzák ma
gukat. Én több ily esetre emlékszem a régebbi időkből 
és különösen egy ma is élénk emlékezetemben van, mely 
a hetvenes években Szegeden történt. Ugyanis egy szél
viharos, sötét estén óriási vonuló szürke gém- és bakcsó
csapat jelent meg a város fölött — valószínűleg az utcai 
lámpák fénye által csalogatva (talán a fényességet víznek 
tartván), de meg a szélvihar által is Szoríttatva s midőn 
ereszkedésük közben a magas épületek régiójába jutva, 
egyesek megütődve hulladozni kezdtek; oly eszeveszett 
zavar támadt közöttük, hogy szinte vakon rohantak a 
házak tűzfalainak és tetőzeteknek s azokba beleütődve, 
csoportosan hullottak alá az utca kövezetére s a házak 
udvaraiba — ki törött szárnnyal, ki holtan. Eközben oly 
kétségségbeesett lármát csaptak, hogy a lakosság1 töme
gesén futott össze a szenzációs esemény csodájára s 
tömegesen fogdosta össze a lehullott szép tollú madara
kat. Másnapra kelve is sok madarat szedtek össze a 
városban mindenfelé és sokáig emlékezetes maradt a 
sajátságos madárkatasztrófa.

Mig a vörös gém pár exellence mopsári madár, mely 
leginkább csak ott van otthon, ahol a viz végtelen
hosszában, vagy legalább is széles kerületben' beállásra, 
lábalásra alkalmas s rejtőzködő szokásának rpegfelélőleg 
részben náddal, részben pedig egyéb vízinövénnyel van 
benőve; melyek között látatlanul, háborgatástól mit sem 
tartva adhatja át magát halászati szenvedélyének, — 
addig a szürke gém nyíltabb, kevésbé tartózkodó és 
alattomos s kevésbé, félénk természetéhez képest inkább 
a nyílt vizek, mint a bujósdi mocsarak halászmestere. 
Legjobban szeret azonban folyók holt ágaiban, általában 
csendes, elhagyatott vizek partjain halászni, avagy pedig 
az elárasztott réteket vagy erdőket átszelő vizlepresztő 
csatornák partjain, ha sok a hal bennök; de a haldús 
kubikgödrökön is .szívesen halászik. Mivel pedig fén fész- 

' kelő madár s mindig vizek mellett és pedig főleg holt 
folyó-ágak, mocsári erdőcskék, facsoportok s füzesekben, 

' nyárfásokban fészkel; tartózkodásában is ily tájakhoz van 
kötve mindaddig, amig csak fiai önállóságukat el nem 
érték s ezekkel lokális mozgalmát meg nem kezdheti. 
Ellenben a vörös gém ily területeken és síkvizek partjain 
is, vagy egyáltalában nem, vagy csak kivételesen fordul 
elő, de ez esetben is minden bizonnyal valamely közeli 
rétről vagy lápról vetődik oda — talán a megcsappant 
halpréda miatt kárpótlást keresendő. Említett faji tulaj
donsága azonban — mint tudjuk — magyarázatát leli 
azon körülményben, hogy fészkelés végett cSakis a ti
pikus, fátlan mocsárokra van utalva, ami tartózkodására 

nézve is döntő belolyással van. Mint említém, a szürke 
gém fán fészkelő madár, — és valóban a legnagyobb 
ritkaságok közé tartozik mocsárban (illetőleg földön) 
fészkelő e fajú gémmel találkozni.

Régebben a Tisza, Duna és Maros, s e vizek holt 
ágainak parti erdeiben özönével lehetett gémfalukat ta
lálni s azok évtizedeken át minden évben népesek va- 
lának. A terebélyesebb fákon több fészek is szokott lenni 
a keskeny terebélyü, de magas fák csápjaiban azonban 
csak egy-egy fészek volt. — A Tisza szigetén néha ala
csony fűz-suhángokon is lehetett fészkelő gémeket ta
lálni, szokás szerint más gémfajokkal társaságban. Jártam 
nem egyszer oly gémtanyákon — illetve fészkelési tele
peken, — ahol a fészkek a suhánkokra oly alacsonyan 
voltak rakva, hogy egyes fészkek kézzel is elérhetők 
valának s ha az ember oly gémkoloniákban látogatást 
tett a fajszaporítás idejében, ugyancsak kellett ügyelni, 
hogy a fészkek párkányán guggoló gémfíak a szemébe 
ne vágjanak.

Ma már persze a folyók szabályozásával kapcsolatos 
nagy halfogyatkozás s a régi jó halászóhelyek elpusztu
lása következtében, említett folyóink parti erdeiben fel
tűnően megcsökkentek mind számban, mind népesség
ben a hajdan híres gémfaluk, sőt a legtöbb helyről végleg 
el is fogytak a gémek, a fészkelések is nagyon szórvá
nyosokká váltak s mind ritkábbak már, aminek különben 
— tekintettel a szürke gém káros voltára — halászati 
tekintetből nem örvendhetünk eléggé.

Tényleg úgy áll a dolog, hogy a gém, de összes hazai 
nemesebb gémfajaink egyedbősége is nagyon megcsappant 
már s mindinkább fogyóban van; de sőt hazánkban való 
elterjedésük i? mind szükebb körre zsugorodik össze, a 
vizes rétek, mocsárerdők és lápok folytonos pusztúlása 
következtében s odáig jutottunk immár, hogy egyes gém
fajoknak csak a hírük van már, avagy legnagyobb ritka
ságok közé tartoznak nálunk, így a nagy kócsag', de a 
kis kócsag is maholnap unikumszerü ritkaság lesz még 
nagyobb vizeinken is, valamint a kanalas gém, mely 
szintén évről-évre ritkúl. — A szürke gém is azok közé 
a fajok közé sorozható ugyan, amelyek folytonos egyed- 
csökkenést ' mutatnak s előfordulásukra nézve is mind 
szükebb körre szorítkoznak, — mindamellett még mindig 
vannak helyek nálunk, kivált a Duna mentén, ahol a 
fészkelők száma majdnem megközelíti a hajdani egyed- 
bőséget, de mégis határozott egyedfogyatkozással állunk 
Szemben e gémfajnál is, sőt a tudományos megfigyelések 
adataiból konstatálható az is, hogy tájainkról a folyam- 
SZabályozások által kiszoríttatván, földrajzi elterjedési köre 
nyugat és északfelé feltűnő arányokban szélesbülni kezd 
s az idegen helyeken és új elterjedési fokok alatt, ahol 
ezelőtt hire sem volt, most rendes előfordulású faunasz- 
tik^i alakká kezd válni.

Hogy milyen kártékony a halászatra nézve s mennyi 
halat elemészt egyetlen példánya is e gémfajnak, azt 
fészkelő telepein figyelhetjük meg legjobban. Nekem ré
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gebben gyakran volt alkalmam ily megfigyeléseket tenni, 
s amit láttam, tapasztaltam, az valóban megdöbbentő 
adatokat szolgáltatott e madár rendkívüli kártékonyságá
ról. Bárhány gémtelepet vizsgáltam is meg, a roppant 
halpocsékolás vplt az, ami legelőször is a Szemembe 
tűnt. Mindenfelé, amerre csak tekinték, halhullákon akadt 
meg a szemem. A fészkekben s a fák alatt mindenfelé 
félig-meddig elfogyasztott, avagy pedig teljesen érintetlen 
haltestek hevertek, ezenkívül halfejek, haltüskök s hal
húsmaradékok áraszták el irtóztató bűzzel a levegőt. ■

Ha az u. n. szeméthalféléről lett volna szó, akkor még 
csak hagyján, — de meglepő mennyiségben voltak igen 
szép halpéldányok is, kivált pontyok- s általában a ha
laknak inkább a nagyjából valók.

Dacára a nagy halfeleslegnek, az öreg gémek azért 
mégis folyton-folyvást hordták fiaiknak a friss haleledelt 
és csak úgy okádták elejbéjök s a torkukba az apró 
halakat is, a még gyengébbecske fiókáknak.

Bár hány fiagémet megvizsgáltam, mindegyiket torkig 
tömve találtam halhússal, némelyiket apró halakkal. 
Ebből elképzelhető tehát, hogy egy népesebb gémkolonia 
mennyi halat emészt el s ezenkívül — a tapasztalt hal- 
pocsékolásbó'l ítélve — mennyi hal jut még feleslegre is, 
csak pár napi időtartam alatt is. Hát még a hetekig tartó 
fióknevelés egész időtartama alatt 1 és azontúl, mikor már 
a fiagémek szárnyra kapva, meglepik éjszákára a környék 
halashelyeit.

Jaj ilyenkor, kivált az apadásos helyek és levezető 
csatornák halállományának! De még a kubikok halai
nak is.

Amint a szürkület beáll, roppant zajongások közt csak 
úgy özönlik az ily helyekre a szélrózsa minden frányából 
— néha igen távoleső helyekről is — a sok gém és 
folyik a gazdálkodás a szürkülő virradat kezdetéig, amidőn 
aztán visszamegy a sok hosszúlábú halfalánk jószág ere
deti tartózkodási helyére.

De a fiatal gémek az öreg madarakkal elegyesen, az 
árterek levezető csatornáin gyakran napközben is foly
tatják pusztító mesterségüket, végig állják a partokat s 
szünet nélkül kapkodják a folyó felé takarodó halat- 
Mivel pedig a mocsári és vizimadárféle igen gyorsan 
emészt s eközben igen gyakran ürítkezik; éhségüket csak 
igen nehezen csillapíthatják a beelégedésig, mely körül
mény igen szívós, úgyszólván folytonos tevékenységre 
készteti őket, ha alkalom kínálkozik rá.

Mikor a fészekaljak szétszakadoztak, az egyedek több
nyire magános halászkodásra utalvák s ez különben a 
rendes szokása is a szürke gémnek, — csak éjszakára 
szoktak többen összeverődni oly vizeknél, melyeket gaz
dag halállománya miatt a vidék összes gémjei látogatni 
szoktak.

A magánosán kóborló öreg gémek valami nagy kárt 
nem tesznek; azonban, ha az ilyenek halnevelő helyekre 
s egyéb kulturvizek halaira kapnak rá s ott háborítlanúl 
űzhetik alattomos mesterségüket; már rövid idő alatt te

temes kárt képesek okozni, mert rendkívül ügyes és ki
tartó halászok — s mivel a szemük is jó, a számításuk 
meg szinte csalhatatlan (ha egy felbukkanó hal meg- 
kaparításáról van szó): csak igen kevés prédának sikerül 
előlük elmenekülni, így a halkár csak fokozódik ezáltal is.' 

Óraszámra elácsorog ez a gém leshelyén anélkül, hogy 
csak egy mozdulatot is tenne; világcsaló merengése 
azonban csak álarc és korántsem oly részvétlen minden 
iránt, mint ahogy mutatja, mert szemeivel és füleivel 
annál nagyobb tevékenységet fejt ki. Meghall már távolról 
minden neszt, minden zörejt s azonnal szárnyra kap. A 
látásával is már roppant távolokról képes észrevenni 
minden mozzanatot, felismerni a vadászt, avagy azt, hogy 
pászterember vagy halász közelit-e, mely utóbbi esetben 
semmi izgatottságot nem mutat; ellenben ahol üldözik, 
ugyancsak messziről ellohol a puskás elől. Mégis minden 
sokoldalú vigyázatossága dacára is — mint mondani szok
ták : testestől-lelkestől mesterségén függ — és figyelme 
a legapróbb részletekig mindenre kiterjed, ami ezzel kap
csolatban áll, anélkül, hogy mozdulna. Hanem ha barna 
csík támad a viz színén s megcsillan á halpénz ezüstös 
vagy aranyos fénye a napsugárban ; mintha villámszikra 
érintené, úgy csak előre behúzott nyaka s a másik pil
lanatban már roppant erős fogásu csőre közt éviekéi a 
hal. Mikor pedig körülollózta éles fogószerszámával si
kamlós prédáját, annak csak a biztos elmúlás a sorsa .. .

Ahol telepedve van a szürke gém s telepedése ré
gebbi keletű: nem egykönnyen lehet még folytonos rá- 
puskázás által is elriasztani, kiirtani még kevésbé, mert 
a lövöldözés oly óvatossá teszi, hogy végre közelébe fér
kőzni majdnem lehetetlen lesz.

Ha gémtelep kiirtásáról vagy helyesebben a telep la
kóinak elriasztásáról van szó: utóbbi esetben a költés 
előtt, előbbi esetben pedig a tojások kiköltése után kell 
megkezdeni az akciót, mert midőn már fia van a gém
nek, nem egykönnyen hagyja el telepedési helyét; ellen
ben az üres fészekhez, avagy tojásaikhoz nem ragasz
kodnak annyira a gémek, hogy gyakoribb háborgatások 
esetében előzhetők ne volnának.

Ha talán valamely halgazdaság érdekéken bizonyos 
gémtelep lakóinak a kiirtása volna a cél, ajánlatos azt 
csak akkor megkezdeni, amidőn körülbelől már minden 
gémpár meghozta a maga költését, illetőleg midőn fiák 
vannak az összes fészkekben (mert nem egyszerre tör
ténik a költés). Ekkor, — hogy az irtásokkal tartósan 
bajlódni ne kelljen, hanem lehetőleg gyorsan végezzünk 
velük — egy kitűzött napon 3—4 puskás (mennél több, 
annál jobb) esti szürkület táján á gémkolonia közelében 
állást foglal s a húzó gémekből annyit lövöldöz le, 
amennyit csak lehet s ezt az. eljárást pár nap, múlva 
megismétli egy másik jó húzási ponton.

Végre magára a telepre kerül a sor, ahol igen köny- 
nyen lehet a fészkeken ácsorgó, vagy a fészkes fák felett 
csekély magasságban ide-oda repkedő és lebegő gémeket 
ledurrogatni. Mihelyst azonban az el nem puskázott pél
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dányok megokosodva a levegőég magasát kezdik keresni 
s a lejebb ereszkedésre semmi hajlandóságot' ne;m mu
tatnak; abba kell hagyni a hiába való lövöldözést. 4—5 
nap múlva meg lehet ismételni ' ezt az eljárást és így 
tovább, de mindig nagyobb időközökben, még csak az 
utolsóig el' nem pusztultak vagy el nem riadtak a gém
falu lakói. Jövő tavasszal, ha újabb jelentkezések történ
nének, az elején kell kezdeni a manővert s az mind
addig folytatandó, mig csak szükségesnek mutatkozik.

Lehet a szürke gémeket ‘esti és hajnali ieseken is 
pusztítani, még pedig igen eredményesen oly helyeken, 
ahol rendes esti és-hajnali húzásuk van nekik, mert lesen 
igen jól jönnek lövésre s nagyon kevéssé óvatosak.

Oly halas vizeknél, avágy haldús apadásoknál, ahol a 
gémnek sok látogató jegyére s az iszapban járkálásaira 
(lábnyomaira) akadnak; kiadós esteli leseket intézhetünk 
ellenük; csakhogy jól eltegye magát a puskás valami 
gödörbe, vagy más búvóhelyre a les tartama alatt s el 
ne hagyja leshelyét, ha nagyobb zsákmányra óhajt szert 
tenni, mert a magamutogatás által a távolból közeledő, 
vagy már a megkedvelt hely közelében keringő gémeket 
elriaszthatja.

Cserkészve is lehet ezt a gémet lőni, t. i. ha egyes 
példányok beközelítéséről van szó; csak nagyon óvato
san, fedezet alatt közeledjünk hozzájok, mert a gémszem 
nagyon jó szem, hamarosan észrevesz minden gyanús 
manipulációt s a íaképnél hagyja az embert az óvatos 
madár.

Legkönnyebb nappali vadászat esik rá suhánkos, bok
ros kubikgödrökön, ha óvatosan, zörgés nélkül intézzük 
járásunkat, mely esetben néha igen közeli lőtávolban 
repül föl a gém, úgy, hogy szinte meglep, mikor nagy 
zuhogások közben felrúgja magát a sűrüs közül.

A nap melegebb részeit, főleg a déli időt, a vizparti 
erdők fáin szokta elhűselni és ilyenkor igen közeire be
várja a puskást, ha nem valami nagy csörtetéssel köze
ledik.

Egyes kósza és igen óvatos példányok, melyek rende
sen még lőtávolon kívül ajánlani szokták magukat: épp 
oly módon, mint a vörös gém: hengeres csapóvassal 
keríthetők kézre, avagy pedig kitapasztalt rendes halászó 
helyeikre álhallal felszerelt gémfogó-vasat kell nekik 
kitenni.

Hogy pedig amit a halgazda elveszít a réven, legalább 
a vámon megkerüljön egyrésze: a szép tollat értékesít
hetjük, mert a gémtoll értékes kereskedelmi cikket ké
pez, amennyiben női kalapdíszül szokták a divatárusok 
használni. így egyetlen szépen kitollazott gém tolla: a 
begy lecsüngő tollbokrétája, valamint a szálkásan szét
vált gyönyörű hamvaskék testoldal — illetve válltollak, 
továbbá a madár kontya, szárnyai és .farktollai körül- 
belől 8—10 K értéket képviselnek s ily összeget bátran 
lehet egy gém tolianyaga után kérni előkelő divatárusok
nál, kivált ha további „szállítás“ helyeztetik kilátásba. 
De nemcsak a tollát, de a húsát is fel lehet használni 

a szürke gémnek; mellhúsa ugyanis igen ízletes pecse
nyét ad.

Itt megjegyzem, hogy a szárnyalt gémhez vigyázatla
nul sohase közeledjünk, se ilyent csónakba be ne ve
gyünk, mert a szemét veszélyezteti az ülő embernek. 
Láttam én már egész csónak kocavadászt szárnyalt 
szürke gém által vízbe, ugrasztani I

Végül még egy szót. Ugyanis ott, ahol a körülmények 
nem követelik, e szép és érdekes gémfaj absolut kiirtása 
kegyetlen, sőt barbár eljárás volna, mert a halászat ér
dekei mellett faunasztikánk érdekét is szem előtt kell 
tartanunk, minthogy a tudomány szempontjai legalább is 
oly becses érdeket képviselnek, mint kinek-kinek ar saját 
speciális érdekei. Azonban ahol csakugyan elkerülhetlen 
a lehető tökéletes megsemmisítés, el kell tekintenünk az 
álhumánizmus idétlen tendenciáitól, sőt pörrel támadjunk 
az oly birtokosokra, kik kulturvizeink halállományának 
kárára és veszélyére szomszédságunkban gémkeloniákat 
szívelnek meg birtokukon.
.............................................................................. .......j,............

A pusztavacsi hercegi cserkészetek és 
hajtóvadászatok 1912. évben.
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Fülöp Szász-Coburg góthai 
herceg Ő k. Fensége . .

Kristóf bajor herceg Ő kir.
10 7 1 6 23

JÉ

Fensége .......................... 3 — — 2 12 2 — 19
Gróf Szapáry István . . . 2 — 1 1 12 2 18
Erdészeti személyzet . . . - - 1 — lj 2

Összesen 15 7 2 9 48 13' 1 95

A vadászatok okt. 10—26 ig tartottak kedvező idő
járás mellett. Az eredmény igen fényes, az eddigieket 
messzire felülszárnyaló. Különösen 3 drb kapitális bika 
került terítékre, oly erős, mint amilyen hosszú évek sora 
óta nem esett. Mind a három a tavaszi agancákiállítás 
díszét képezendi.

Pusztavacs, 1912. október 28.
Bradofka K. 

erdőmester.
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* Változások és kitüntetések a Coburg hercegi 
erdészeti tisztikarnál. Hering Samu erdőigazgató he
lyébe a királyhegyaljai erdőhivatali főnöki állásra Lux 
János ágostonlaki főmérnök, — Lux János főerdőmérnök 
helyére Ágostonlakra Kolbenheyer Gyulafőerdőmérnök,'— 
Kolbenheyer Gyula főerdőmérnök helyére Helpára Szón- 
tagh Andor főerdőmérnök, pénztári ellenőr, — Szontagh 
Andor főerdőmérnök helyére Buday Aladár erdőmérnök- 
jelölt kerül, valamennyien jelen rangjukban. — Okoli- 
csányi Lajos garamszécsi erdőhivatali főnök erdőtaná
csossá neveztetett ki.

* Áthelyezések. A m. kir. földmívelésügyi minister 
áthelyezte Horváth Sándor m. kir. erdőmérnök-gyakor- 
nokot Sepsisz^ntgyörgyről Fehértemplomra az ujmoldova- 
vidéki m. kir. járási erdőgondnoksághoz. — Horváth 
Dezső m. kir, erdőmérnök-jelöltet Aradról Liptóujvárra és 
beosztotta az ottani m. kir. erdőőri szakiskolához. — 
Kellényi Armand m. kir. segéd-erdőmérnököt Bereg
szászról áthelyezte Balassagyarmatra. — Harkó Lajos 
m, kir. erdőmérnökgyákornokot pedig Királyhalomra az 
ottani erdészeti állomáshoz.

* A kényelmes utazás titka. Közisméretü, hogy 
az erdészeknek fárasztó utaikon kívül, számos kocsi
utazás jut és valóban leggyakrabban ápolatlan rossz 
utakon. Ezért talán hálásan veszik olvasóink, ha figyel
müket felhívjuk egy új találmányra, mely bármely ko
csira alkalmazható, olcsó, tartós és bevált. A találmány 
egy állítható rugós kocsibetét, melynek Célja az, hogy a 
a rajta elhelyezett, tárgyakat a kocsin való szállításuk 
közben, lökések ne érjék. . Lényegében véve eme betét 
kéí változtatható Szélességű keretből és az ezeket össze 
kötő rugókból áll. A keretek közül az egyik talpazat gya
nánt, a másik pedig a szállítandó tárgyak elhelyezésére 
szolgál. Mind a két. rész eredeti nagysága a bennük 
elhelyezett padlórészletek által többféle szélességben még
változtatható és így különféle szélességű kocsira alkal
mazható. Ha ezen betét nem az u n. létrás kocsikra 
alkalmaztatik, kerettel lesz ellátva, mely szintén változ
tatható. Természetes, hogy a kocsi szerkezetének még 
különféle kisebb alkatrészei is vannak, melyek mind
annyian a ruganyosság előmozdítására szolgálnak. A fel
használt anyag a legkitűnőbb, úgy, hogy csak némi óva
tos kezelés mellett éveken keresztül semmiféle javítás 
nem szükséges s így ezgn kocsibetét egy rendkívül olcsó, 
gazdaságos és nélkülözhetetlen befektetésnek minősíthető. 
Tekintettel arra, hogy'•- egy másik drága rugóskocsi be
szerzése feleslegessé válik, takarékossági szempontból is 
minden gazdának legmelegebben ajánlható. Miután «zen 
kocslbetét szerkezeté következtében minden óvatos keze
lést igénylő szállításnál kiválóan alkalmas, nemcsak egyes 

gazdasági tárgyak, mint szőlő, must, tojás, tej, de sőt 
személyszállításnál is hivatva van —- különösen rossz 
utakon — kényelmes utazást biztosítani. Érdeklődőknek 
ajánlatos kócsijaik terjedelmét, a kívánt teherképességet 
megjelölni, mely esetben a feltaláló, Schatteles Viktor 
bortermelő Lugos, Fa-utca, felvilágosítással díjmentesen 
szolgál.

Jó házból való, erdőőri gyakorlattal bíró, ma
gyar, német és tót nyelven író és beszélő 20 
éves fiatal ember azonnali belépésre

állást keres.
Felvilágosítást szívességből Sándor Imre er

dészeti magkereskedő, Székesfehérváron ad.

Zemplén vármegye közigazgatási erdészeti bizottságától.

3672—1912. k.e.b. szám.

Pályázati hirdetmény.
Zemplén vármegyében lévő varannói m. kir. 

járási erdőgondnokság kerületében „Homonna- 
olyka“ székhellyel szervezett járási erdőőri állásra 
400 (négyszáz) korona évi bérfizetéssel, 200 
(kettőszáz) korona lakás, fa és ruha, 250 (kettő
százötven) korona utazási és 4 (négy) korona 
irodaátalánnyal ezennel pályázatot hirdetek.

A javadalmazás havi utólagos részletekben 
fizettetik. Pályázótól megkívántatik a magyar 
állampolgárság, fedhetlen előélet, legalább 24 
éves életkor, és hogy 35 évesnél nem idősebb, 
illetve ha 34 éven felüli egyén az „Országos 
Munkás és Cselédpénztár“-nak már I. csoport
beli rendes tagja.

A hivatalos magyar nyelven kívül a tót nyelv 
ismerete is szükséges, mely hiteles okmányokkal 
igazolandó.

Amennyiben erdőőri szakvizsgával, bíró egyén 
nem pályázik, jó minősítéssel bíró kiszolgált ka
tona-altisztek és csendőrök kérvénye is figye
lembe lesz.véve.

Zemplénvármegye közigazgatási erdészeti bi
zottságához intézett, egy koronás bélyeggel ellá
tott és sajátkezüleg írt kérvények 1912. évi no
vember hó 15-ig a sátoraljaújhelyi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz annál is inkább benyúj
tandók, mert a később érkezett kérvények nem 
fognak figyelembe vétetni.

Sátoraljaújhely, 1912. évi október hó 15-én.
Matolai Etele,

közig, érd. bizotts. elnök.
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M. kir. erdőhivatal Gödöllő.
2685/1912. szám.

Tölgy épületfa-eladás 
kész állapotban.

Az alulírott m. kir. erdőhivatal közhírré teszi, 
hogy a visegrádi m. kir. erdőgondnokságnál 
zárt írásbeli ajánlatok utján való nyilvános ár
verésen eladás alá kerül a visegrádi dunaparti 
rakodóra kiszállított és raktározott összesen 2420 
darab 698’19 tömörköbméterrel megállapított 
tölgy épületfa.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb folyó évi 
november hó 21-én délután 5 óráig nyújtandók 
be a visegrádi m. kir. erdőgondnokságnál, ahol 
azok folyó évi november hó 22-én délelőtt 
10 órakor nyilvánosan felbontatni fognák.

Az eladásra bocsátott tölgy épületfa kikiáltási 
ára 16198 korona.

Bánatpénz 1640 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a gödöllői 

m. kir. erdőhivatalnál és a visegrádi m. kir. 
erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Ajánlati űrlapok és borítékok a gödöllői m. 
kir. erdőhivatal által kívánatra küldetnek.

Gödöllő, 1912. évi október hó 21-én.
Jllí. kir. erdőhivatal

_ ELADÓ —
900 ezer, 1 éves
tölgycsemete.

Ára csomagolva és a zalaegerszegi 
vasútállomásra szállítva ezrenként
________—.  7 korona. ■
Nagyobb vételnél árengedmény!

Zalaegerszegi m. kir. erdögondnokság. 
__  MOUSPART, m. kir. erdőmérnök. —

Élő szarvasokat
telepítési célra, die 
jutányos áron szállít

a „Vadászgazdasági Iroda“
BUDAPEST, Üllői-ut 16/B.

nE6RENCElHEtÖfíaRfflnP.£EL

tüRÍNi NEHZETKÖZÍ KIRUÍTRS 

ARANYÉREM.

52RBRDRL0M: 54465.

FABDNTÖíSAUAR 
Ära: 40 korona
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Pályázat.
Az esztergomi főkáptalani — pesti központi 

és esztergomi papneveldéi uradalmak jószág
igazgatósága egy erdőgyakornoki, esetleg erdé
szeti segédtiszti állásra pályázatot hirdet.

A gyakornoktól erdészeti főiskolai végzettsé
get, a segédtiszttől ezenfelül államvizsgát kíván 
az uradalom.

A gyakornok fizetése 1200 K, a segédtiszté 
1400 K, természetbeni lakás 12 ürm. tűzifával.

A gyakornok, illetve segédtiszt vidéken főnö
kénél nyer élelmezést, melyért havi 60 koronát 
fizet.

A készpénzfizetésen felül jövedelmi jutalék
ban is részesül a gyakornok, illetve segédtiszt, 
ami mintegy 300 K szokott lenni.

Bizonyítványokkal és arcképpel felszerelt fo
lyamodványok a méltóságos esztergomi Székes- 
főkáptalanhoz intézve, a fentnevezett jószág
igazgatósághoz küldendők.

Esztergom, 1912. okt. -12,
Erős Rezső, 

jószágigazgató.

{■] Lelkiismeretes kiszolgálás! B

55’-© Előjegyzéseket
-a &. © elsőrendű minőségű fajtiszta

Tölgy- és Csermakk, n
B

"bo Jegenyefenyő-mag, aq

Í Gyümölcsmagvak, B
5*

s 
a Vadgesztenye, vádetetésre,

sá
ri 
S

5 Lomb- és Tűlevelű B
2© 

a erdei csemeték 5
be
g ősszel való szállításra kér «0

5
STAINER GYULA S 

gr
-2 cs. és kir. udvari szállító, BT“

magyar magpergető-gyára
H KÖRMEND.
b Lelkiismeretes kiszolgálási B

1913.

VADÁSZ NAPTÁR
AZ 1913. ÉVRE.

Szerkeszti

Remetei KÖVÁRY JÁNOS.

IX. ÉVFOLYAM.
Most jelent meg ifj. NAGEL OTTÓ kiadásában, 
Budapest. — Ára diszes kötésben 3 korona.

Megrendelhető SZÉKELY ÉS ILLÉS könyvkeres
kedésében Ungvár.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP.

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője : 
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, u. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Előfizetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K.
Egyes szám ára.................... 1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KÖVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése

-kőrút 2-ik szám.

Az erdei munkáshiány és a drágaság.

Most, mikor javában benne volnánk a kiter
melésben, mind sűrűbben hangzik a panasz: 
nincs elég erdei munkás, s a rendelkezésre 
álló csekély munkaerő is méregdrága.

Kutatva az okok után, a homloktérben még 
mindig a kivándorlás áll, amelyről már oly sokat 
hallottunk, beszéltünk és irtunk, hogy unos-untig 
vagyunk vele.

A kivándorlás meggátlására sokat tett kor
mány, társadalom egyaránt, úgy a munkás- 
védelmi és jóléti intézmények terén, mint a 
munkabérek felcsigázásával, de hát azért tart a 
kivándorlás olyan vidékekről is, ahol a munkás 
ha nappal, ha éjjel, ha hétköznap, ha ünnep
nap, ha télen, ha nyáron munkát akar — kap; 
kap a mezőn, erdőn, föld felett, föld alatt, a zaka
toló zúzdában, az ezüst-kohóban, az üveggyár
ban, a vasolvasztóknál. Kap munkát oly bér 
mellett, aminőt csak néhány év előtt is, megál
modni sem mert.

Ha az ilyen helyről is kivándorol a nép, a 
ahol a favágástól a legfinomabb ezüstáru gyár
tásig, vagy üvegmetszésig kap munkát, az vagy 
nem tudja,, hogy mit csinál, vagy lelketlen ka
landor ügynökök csábításának esik áldozatául.

Hogy feltevésünk nem csal, igazolja az a kö
rülmény, hogy kivándoroltjaink hosszabb-rövidebb 
idő múltán visszaszállingóznak. Visszatérnek 
anyagilag és testileg tönkretéve, hogy megsa
nyargatott testtel egy új. élethez fogjanak és az 
otthoni szerzeménnyel törlesszék az útiköltségre 
felvett kölcsönöket. Amit könnyen meg is tehet

nek, hiszen nálunk a munkabérek rövid időn 
belül lOO°/o-al emelkedtek.

A kézi munkabér 100—120 fillérről 200—240 
fillérre, a faragási tudás meg 2—2’40 koronáról 
4—6 koronára szökött fel.

A favágó a közelmúltban egy m3 kemény 
tűzifa termeléséért 60 fillért kapott, ma 100 — 120 
fillért; a tüzifa-csúsztató 30 fillér helyett 1 ko
ronát; a fenyőfa-döntő 38 fillér helyett 52 fil
lért kap.

Mig a favágó annakelőtte naponta 3 K-t szer
zett, ma 5—6 K-t; a csúsztató annak idején 3 
K-t, ma 8 K-t; a döntő-kérgező 2 K 80 fillért 
keresett, ma 5 K 20 fillért kap.

Szép kereset, de aki azt hiszi, hogy a mi 
munkásainknak ma több pénze van, mint annak 
előtte, az csalódik. Nem a drágaság miatt, az 
élelmi és ruházati cikkek megdrágulása követ
keztében, mert hisz igénye a mi munkásaink
nak alig van ; annak előtte burgonyán élt, ma 
is azzal táplálkozik, ezt meg maga termeszti. 
Gabonáját ma jobban megszerzi, mint annak 
előtte, mert nagyobb aratórészt követel. A bur
gonya és gabonából nemcsak maga és családja 
is megél, hanem még egy-két sertést is hizlal. 
Fehérneműjét odahaza készítik; hátra maradna 
a felsőruha, lábbeli és kalapnak beszerzése. E 
cikkeknél a drágaság 100 K többletet jelent. 
Ezt az összeget kell, hogy fedezze, de ezt a 
magas munkabérekből könnyen pótolja. Más 
annak az oka, hogy a nagyobb munkabér da
cára munkásainknak nincs többje, és ez az, 
hogy ma sokkal kevesebbet dolgozik, mint 
annak előtte. Mert amig azelőtt az erdei mun
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kás már hétfőn munkába állott és dolgozott 
szombat estig, addig , ma csak kedden délbe jő, 
délután úgy ahogy hozzáfog a munkához, de 
már péntek délben a munkából kiáll. És mind
ennek dacára ezen munkaidő alatt keresetének 
nagysága túlszárnyalja az előbbi időkben szer
zett keresetét, túlszárnyalja a drágaságot s ami 
a fő, fizikumát nem fogyasztja, de fogyasztja 
üres óráiban a mindenható szeszt! Munkásaink 
a nagy bérek mellett ellustulnak és ez az erő
veszteség harmadik csapásként nehezedik a 
munkáshiány és drágaság mellett az erdőgazdára.

Ez ellen azonban csak úgy védekezhetünk, 
ha az erdei munkásra is az egész vonalon ki
mondjuk a köteles munkaidőt úgy a nap
számra, mint a szakmányra vonatkozólag ; és ha 
a rendelkezésre álló munkaerő ki lesz hasz
nálva, a munkás több jövedelemre fog szert 
tenni, a drágaságot jobban ellensúlyozhatja, sőt 
egy kis vagyont is szerezhet; a munkaadó még 
több munkát nyerve, nyers terményét olcsóbban 
adhatja; de ehhez az erdőbirtokosok támoga
tása szükséges. Mert ha nem társulnak az erdő
birtokosok, az erdőgazdaság csődje áll be. Ma, 
nincs úgy, mint régen volt, mikor a birtokos 
rendelkezett a munkás felett, hanem ellenkező
leg, a munkás rendelkezik a munkaadóval, aki 
ha kívánságát nem teljesítik, tovább áll. Kap 
száz helyt munkát, mert az elv, hogy a mun
kást védeni, istápolni kell. Istápolva is lesz az 
álhumanizmus határáig!

Nem tartozunk azok közé, akik a munkást 
kihasználni szeretnék, nem tartozik azok közé 
egy magyar erdész sem, kik a munkás utolsó 
zsírját kipréselik, tőle megérdemlett keresetét 
megvonják, de viszont nem tartozunk azok közé, 
akik csupán álhumanizmusból a munkást érde
mein felül megjutalmazzák, hogy a népszerűség 
tüskés útján haladva érdemeket szerezzenek, 
hanem azokhoz csatlakozunk, akik a mun
kát a maguk értéke szerint becsülni és méltatni 
tudják.

Fogjuk tehát az erdei munkáskérdést erős 
kézbe és akkor meg fog szűnni a munkáshiány, 
meg fog szűnni az erdei munka drágasága, 
amely oly nyomasztólag hat erdőgazdaságunkra 
és a fogyasztóközönség zsebére.

Az ikonometer hivatása.
Irta bágyoni Szabó Endre, tanársegéd a m. kir. bány. és érd. főiskolán.

(Befejező közlemény.)

VI. A leszármaztatott elemek geometriai jelentő
ségét, illetve ennek alkalmazását illetőleg: tárgyalá
sunk menetét a (6.) és a (10.) egyenlőségünk össze
hasonlításával kezdjük meg. E kettőt egymással össze
hasonlítván, közöttük különbséget nem találunk, mert az 
a sin 1 értékű előretolás és hátrahúzás között fennálló 
iránykülönbséget eleddig egymástól meg nem különböz
tettük. Eme követelménynek eleget teendő, válasszuk 
az előretolás élőjét positivnek, a hátrahúzás élőjét pedig 
negativnek, minek megfelelőleg : a balra hajló elfordítás 

.esetében a távolság általános egyenlősége:,

(1 la.) to = ~ X (a cos 2 + a sin l tg ß)

és a jobbra hajló elfordítás esetében :

(11b.) ío X (a cos + a s^n lesz.

Legutóbbi egyenlőségeinket még használhatóbb alakra 
hozhatjuk: Helyettesítsük be tg ß helyére, ennek az 5. 
.és 6. ábrán a ß szöghöz tartozó és beárnyalt három
szögből nyert értékét:

& £ y — t 

és X‘i helyébe, az előzőkben ismertetett £ — xi—Xz 
egyenlőségből nyert xz ■- Xi—£ kifejezésnek jobboldalát; 
akkor a balra hajló elfordítás esetére vonatkoztatva nyer
jük, hogy

to = ~ X |a cos 2 + a sin 2 X -ÍX1~^ J - 

= X a cos 2 + a sin 2 X X X, ebből
. é f § .

(12.) to — t’o — a sin 2 + a sin
és a jobbra hajló elfordítás esetére vonatkoztatva : 

to = -£'X |a «W 2 — a sin ~y
X • ' a cos X — a sin 1

- X a cos 2 4- a sin l ~ X a sin 2, ebből

(13.) to — /’(>.+ a sin 2 — ~ X a sin 2

De mert f0 - X X a cos 2-ból :

1 t’o
S fa cos 2'

ezt behelyettesítvén (12.) és (13.) egyenlőségünkbe, nyer
jük, hogy a balra hajló fordítás esetében:

, ,, ... t’o a sin 2 xito t o—a sin 2 t —------ v—, azazf a cos 2

(12a.) to-t’o—asinX+y-Xt’otgl, 
illetve a jobbra hajló fordítás esetében : 
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l(13a.) to - fo + a sin l - -~ X t’o tg Z

| Legutóbbi, (12a.) és (13a.) egyenlőségeink most már 
■alkalmasak arra, hogy bármelyik bemért pontunk helyét 
a térkép síkjában könnyen és biztosan megszerkeszt
hessük.

Balra hajló . Jobbra hajló
elfordítás esetében : elfordítás esetében : t„ > t'„

t„ =^t’„ + asin l ± X í’o tg Z

Legyen megadva a.fototheodolit:/állandója, az alap
vonal hossza — a, ezenkívül egy, valamelyik tetszőlege
sen választott P pontnak : baloldali xi, illetve jobboldali 
X2 abscisszája, a stereokomparatorróí leolvasott S == xi — xz 
parallaxisa és végül a tengelypár elfordításának — a 
fototheodolit limbusköréről leolvasott — Z értéke.

A megadott értékek segítségével legelőbb P pontnak 
normális távolságát - - t’o -í- a. COS Z-t és térbeli abs- 

cisszáját — X t'o
A’l
T -t számítjuk ki, egyúttal — tekin

tettel lévén a később végzendő szerkesztésekre — t\
egyenlőségét átalakítjuk a

m X a X cos Z X f X n 
10 ~ mXiXn kifejezésre.

Ezután tetszőlegesen választott kisebbítésben felhordjuk : 
az a alapvonalhosszat és a Z iránykülönbséget, még pe
dig ez utóbbit az elfordítás értelmének megfelelőleg:
az /141—M> a (iránytól fölfelé, ha balra hajlott és 
illetve lefelé, ha jobbra hajlott a normális iránytól az 
Mi Oi és az Mi O2 tengelypár, végül felrajzoljuk az 
Mi—M'i a cos Z irányra merőlegesen az Mi Oi és 
Mi O2 optikai tengelyeket is.

Már most f0 átalakított kifejezésének segélyével meg
szerkesztjük : az P és K pontnak, valamint az S’—S”

párallaxissíknak helyét — (azon ismert módon, amelyet 
2. és 7. ábránkon feltüntettünk) és X kiszámított értékét 
O’i pontból kiindulólag, S’—S’-re felmérvén, nyerjük 
kérdéses pontunknak P’-vel jelzett helyét» végül P’-pon- 
tot az /41 állásponttal összekötjük, egyúttal P’-nek nor
mális távolságát: öt külön is feljegyezzük. Az Oi és
0’2 ponton keresztül haladó 1 egyenessel, — mely az 
S’—5" parallaxissíkkal az elfordítás értelmének megfele
lőiem Z-iránykülönbséget alkot —, párhuzamost vonunk 
az O’i ponton keresztül. Ezen két egyenesnek egymás- 
tóli, állandó távolsága az optikai tengelyek irányában 
azonos: a sin Z-val. Ez okon, ha a P' pontból kiinduló
lag merőlegest emelünk az S’—S’ irányra, akkor a 2 
egyenesnek metszéspontjai: P" és P’” egymástól a sin Z 
nagyságú távolságra esnek és mivel

P’ O’i j- f0 X, 

ennélfogva P’—P” y- t'o tg Z,

azaz: az optikai tengelyekkel párhuzamos, 2 egyenesen 
sikerült a (12a), illetve a (13a) egyenlőségeknek két 
utolsó tagját geometriailag kifejezésre juttatni.

Következésképpen, ha a P" ponton keresztül és az 
S’—S’ parallaxissíkkal párhuzamosan felrajzoljuk a 3 
egyenest, akkor ennek a P'—Mi iránnyal alkotott met
széspontja az Mi állásponttól a keresett

t0 - t’o + a sin l ± t'o tg Z

távolságra esik és mint ilyen nem lehet más, mint a 
kérdéses pontnak P helye.

A szerkesztés menete még egyszerűbbé tehető, ha P' 
pontból kiindulólag megrajzoljuk az S’—S’ irányhoz a 
Z alatt hajló 7’ egyenest, miáltal az' Mz O’z irányon a 
T metszéspontunkat nyerjük. A T ponton áthaladó és 
S’—S’-iránnyal párhuzamosan haladó 2' egyenesünk a 
P’—Mi irányt megint csak a P pontban metszi.

A legutóbbiakban tárgyalt szerkesztés tehát összevéve 
csak két iránnyal foglal magában többet, mint amennyit 
a normális-állás megszerkesztésénél láttunk; következés
képpen mi sem állja útját annak, hogy az elfordí
tott optikai tengelyekkel végzendő kombinált felvé
tel a gyakorlatban meg ne honosodjék.

VII. Az ikonometer tehát hivatva van a fototeodo- 
lit-felvétel részére : az alapvonalak határhelyeinek, fek
vésének, hosszának, végpontjainak felkeresésén kívül, a 
Z elfordítás értékét is kipuhatolni és lemérni; — abból 
a célból, hogy ezek által a tulajdonképpeni felvétel kellő 
gyorsasággal tudja a bemért, alapvonalakat gazdaságosan 
kihasználni.

A Trtick féle ikonometernek asztalán a keret merő
legesen áll (lásd a 8. ábrát); a keretnek ez a helyzete 
megfelel a fotografáló-lemezek ama viszonylagos hely
zetének, melyet azok az exponálás időtartamai alatt a
fototeodolit limbusköréhez viszonyítva elfoglalnak. A ke
retnek belül mért szélessége és magassága a fotografáló- 
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lemez hasznosítható szélességével és magasságával egyenlő 
nagyságú. A kerettel szemben áll az asztallapra ugyan
csak merőlegesen az irányzók, melynek a kerettől mért 
legrövidebb távolsága a fotografáló objektív-rendszer 
gyujtóponttávolságával (más szóvál: a lemeztávolsággal) 
azonos. Az irányzók vezetőoszlopában, a tolókar igénybe
vételével, a tolóka le- és felfelé tolható; abból a célból, 
hogy a konikus fúratu dioptrán keresztül, mely itt a 
fotografáló objektív-rendszert képviseli, a felveendő terep 
tagoltságába részletes betekintést nyerhessünk. A tolóka 
elmozdulásának mértékét az l mérőlécről olvashatjuk le, 
melynek beosztása össze van egyeztetve a fototeödolit 
objektív-szánkójának Q quadránsával. (Lásd a Magyar 
Erdész f. évi 15. számú füzetében a 277. és 278. ol
dalon : a Pulfrich-féle stereofototheodolit ismertetését.) 
Az ikonemetert háromlábjával a c csavaranya köti össze

a = asztal, k — kert, 1 ~ irányzók, 0 vezetőoszlop, 
i = dioptra, Z = mérőléc, t = tolóka, g — tolókar, 
1 = 2 irányzócsúcs, c = csavaranya, s = szelenceli

bella, f = függélyző

oldhatólag. Szintesítését egy szelencelibella, központosí
tását függélyző és tájékozását két' irányzócsúcs van hi
vatva szolgálni; az 1—2 irány a keret síkjával párhuzamos.

Ezeknek megfelelőleg a Truck-fé\e ikonometer használata 
a következő. Az ikonometert, felállván, a bemérendő alap
vonal egyik végpontjában, mindenekelőtt szintesítjük és 
központosítjuk, miáltal a fotografáló-lemezt helyettesítő 
keret az alapvonaltól lemeztávolságban : függőleges hely
zetbe kerül; ezután tájékozzuk az ikonometert oly módon, 
hogy az 1—2 irány rávágjon az alapvonal túlsó megjelölt 
pontjára, ezáltal a keret az. alapvonallal párhuzamossá 
lett. Már most a tolóka dioptráján keresztül nézve, a 
keret belső pereme mellett irányzatokat bocsátunk a fel
veendő terepre, melyek — a keret jelzett helyzetének 
megfelelőleg a terepből annyit foglalnak egybe, amennyi 
ugyanerről a pontról exponálandó és normális helyzetű 

fotografálólemezen elfér. Ezen egybefoglalt mezeikép 
határhelyeit magunknak gondolatban mindenkor meg
jegyezhetjük arra az időre, amig az alapvonalnak túlsó, 
szabadon hagyott végpontjában újra fel nem állunk. Az 
alapvonal második végpontjában az eljárás ugyanaz, 
mint az első pontban.

Ha azonban a dioptrán keresztül indított irányzataink 
arról tanúskodnak, hogy jelzett felállásunk nem ad 
elég részletes betekintést a felveendő terepbe (vagy 
azért, mert nem' állunk elég magasan a felveendő te
reppel szemben, vagy azért, mert nagyon közel állunk 
és így az előtérben álló objektumok sokat eltakarnak a 
tylajdonképpen felveendő háttérből), akkor — a jelen 
esetben — nincs más teendőnk, mint vagy az alapvonal 
irányát, — illetve helyét megváltoztatni, vagy pedig ?egéd- 
alapvonalakat felvenni, mert a tengelyfordítás mérőszámát 
(Z-t) a Truck-fé\e ikonometerrel nem lehet megmérni.

Ezen hátrány kiküszöbölését célozza a Plllfrich-féle 
ikonometer (lásd a 9. ábrát), amely lényegileg véve: 
egy, kompásszal és kettős dioptrával felszerelt rajzoló-
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Az a asztallap és a rajta fekvő p papiros, mely utóbbi 
körbeosztással van ellátva, a fototheodolit limbusköré
nek szerepét viszi; az asztallap a theodolit állványának 
ft forgástengelyéhez a k kötőcsavarral rögzíthető; a papír
lap könnyen kicserélhető, mivel közepén egy a forgás
tengely alakjának megfelelő kivágással van ellátva, 360°-os 
körbeosztása fokokra és azok alrészeire is kiterjed (et
től eltérőleg 9. ábránkon -— egyszerűség kedvéért —- 
csak minden tizedik fokot jelöltük meg).

Az A— B dioptra, mely az asztallappal csak az ft 
tengely által jut összefüggésbe, baloldalán két nézgével 
van ellátva, minélfogva hasonlóan van kiképezve, mint 
a hegyi, dioptra; célja ennek a berendezésnek az, hogy 
a nem egyenlő tengerszint feletti magasságban fekvő 
alapvonal-végpontok — egyike a másikáról —- megirá
nyozhatok legyenek. Ezen dioptra rajzoló-éle áthalad az 
a asztal és az ft forgástengely közös szimmetrálísán. A 
kettős dioptra második része: C—D—E dioptra állandó 
összeköttetésben áll az A — B dioptrával és a kp kom- 
passzal. Az asztallap síkjára merőlegesen álló C és D 
szárak összekötését alkotó egyenesnek az A szártól mért 
legrövidebb távolsága egyenlő a felvételt végző foto
theodolit gyújtópont (más szóval lemez) távolságával; 
ezen összekötőegyenes hossza pedig egyenlő nagyságú 
az exponálandó fotografáló-lemez hasznosítható széles
ségével, minek megfelelőleg a C A D irányszög a 
fototheodolit látószögével (w val) azonos. Amig tehát A 
a fotografáló ' objektiv-rendszert helyettesíti, addig C és 
D együttvéve a fotografáló-lemezt képviseli: az ikono- 
meteren.

Az ikonometer szintesitését: a fototheodolit állvá
nyának /libellája, illetve az állvány t tányérjának sí 
szintező-talpcsavarai, tájékozását: a mágneses dellő 
szerint a kp kompasz, illetve az alapvonalszerintit az 
A—B dioptra van hivatva szolgálni.

Az ikonometer használata abból áll, hogy a be
mérendő alapvonal egyik végpontjában felállván, itt a 
háromlábom álló theodolit-állványt központosítjuk és szin- 
tesítjük, ezután az.fi tengelyt ks kötőcsavarával rögzít
jük és a feltett ikonometernek asztalát — nyitott k 
csavarral és nyitott kompasszal — tájékozzuk a mág
neses dellő szerint oly módon, hogy a rajzlap körbeosz
tásának 18(B—360°~os iránya, egyúttal tehát az A—B 
dioptra rajzolóéle is egybe essék a kompasz mutatta 
észak-déli iránnyal. A _k kötőcsavar meghúzása után az 
asztal ezen tájékozott helyzetében mozdulatlanul meg
marad, minélfogva a végzendő megirányzások csapó- 
pzögeit megrajzolhatjuk és le is mérhetjük,; Jelesen az 
A—B dioptrát rávágatjuk az alapvonalnak túlsó és kellő 
módon megjelölt végpontjára, és megrajzolván a rajzolóéi 
mellett az Mi— Mz irányt, ennek csapószögét: ai-t a kör
beosztásról leolvashatjuk. Majd, hogy az Mi—Mz alap
vonalra merőleges, azaz u. n. normális irányban figyel
hessük meg a terepet, visszavezetjük az A—B dioptrát 
— ft tengely körül való forgatás által — az ai irány

ról: az «2 - ai — 90°-os irányra és irányzatokat bo- 
csátván az A—C és A—D dioptrákon keresztül a fel
veendő telepre, ezáltal a normális állású lemezek kihasz
nálható mezejét, illetve ebből a normális felvétel haszno
sítható mezejét tudjuk felbecsülni. Ezt követőleg kivezetjük 
az A—B dioprát az vei jelzett állásából a tengelypár Zi, 
illetve Za elfordításának megfelőleg ‘ jobbra, illetve balra 
(lásd: «3-t és «i-t), amikor a terep ismételt megirány- 
zásai által az elfordított lemezek hasznosítható mezejé
nek ismeretéhez jutunk. Ezt többször kell ismételnünk, 
míg nem a leghasznosabbnak ígérkező; az —- «3 = Zi, 
illetve ö4 — az - Z2 iránykülönbséghez jutunk, melynek 
össztevő irányzatait szintén megrajzoljuk és csapószögéi
nek értékét is leolvassuk. Végül kiegészíthetjük még rajz
lapunkon az irányzatokat: határhelyeiknek jellemzésével, 
ahová a kimagasló, vagy az élesen előtűnő tereppontok 
beskiccirozása tartozik.

Ezután átvándorolunk az alapvonalnak túlsó (Mz} vég
pontjába és itt ugyanazokat az operációkat kell végre
hajtanunk, mint amelyeket az első felállásnál (7l4i-ben) 
vittünk végbe, avval a különbséggel, hogy a mágneses 
dellő szerinti tájékozást — sorrendben és időben — az 
alapvonal szerinti tájékozás helyettesíti.

Fák köbözése az „erdész egyszer-egy“ 
segítségével.

(Fűtik föerdőtanácsosnak az „Öesterreichische Forst und Jagdzeitung“- 
ban megjelent cikke nyomán.

Úgy a fekvő, mint az álló fák törzsének, illetve annak 
egyes részeinek kiszámítására a legkülönbözőbb szám
tani képletek és köbözési táblák állanak rendelkezésünkre, 
s ezeket a gyakorlati életben aszerint alkalmazzuk, amint 
feladatunk kevésbé pontos vagy teljesen pontos adatokat 
kíván. Eltekintve ezektől, gyakran fordulnak a gyakorlati 
életben oly esetek is elő, midőn a szakértőnek az egész 
törzs vagy egyes részei köbtartalmát csak megközelítő
leg kell kiszámítania.

Az ebben jártas "becslő, — tekintettel több évi gyakor
latára — már egyszerű szembecslésre is megtudja adni 
a kérdéses törzs megközelítő köbtartalmát; hiába: „gya
korlat teszi a mestert“ ; mig ellenben a szembecslésben 
kevésbé jártas becslő csak ötöl-hatol, megbízható ada
tot szolgáltatni nem tud, ha csak számításhoz vagy 
egyéb segítő eszközhöz nem nyúl.

Mindezekből kifolyólag kívánatos és szükséges a szem
becslésnél egy oly, lehetőleg egyszerű számítási mód, 
mely gyors és gyakorlatilag mégis megbízható eredményt 
szolgáltat. A köbtartalomnak ezen egyszerű kiszámítását 
az alább előadottak világítják meg.

Amennyiben pedig az egyes álló fák köbtartalmának 
becslését a fiatalabb erdőmérnököktől is elkerülhetetlenül 
megkövetelik, szolgáljon az alábbiakban ezen eljárásra 
nézve is egy néhány példa felvilágosításul.
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Mielőtt azonban ezen u. n. „erdész egyszer-egy“-et 
és ennek a törzsek köbtartalma kiszámításánál törté
nendő alkalmazását ismertetnők, vezessünk le egy néhány 
példát fekvő törzsek, illetve törzsrészek köbözésére vonat
kozólag, amidőn is a számításhoz szükséges méretek, 
közvetlen mérés alapján rendelkezésünkre állanak.

Közismert dolog, hogy a középátmérővel való köbözés 
a Huber-féle módszer szerint a legegyszerűbb. Különö
sen törzsrészeknél 10 m. hosszig ezen módszer a leg
pontosabb eredményt szolgáltatja.

Ezért, és mert a köbtartalom-számításnak ezen módja 
a legegyszerűbb, választatott ezen eljárás az „erdész 
egyszer-égy“ alapjául.

A Huber-féle eljárás szerint találjuk, hogy pl. egy 11, 
12, 13, 14, illetve 15 cm. középvastagságu és 16 m. 
hosszú csúcsozatlan rudfának 015, 0'18, 0 21, illetve 
0 25 és 0 28 m8 köbtartalom felel meg; továbbá, hogy 
egy egész törzs 16, 17, 18, 19 illetve 20 cm. közép
vastagság mellett 20 m. hosszban 0’40, 0 45, 0*51, 0 57 
illetve 0 63 m3 köbtartalommal bír. Találjuk továbbá, 
hogy egy 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 illetve 30 
cm. középvastagságu és 16 m. hosszú törzsrészletnek 
0-55, 0 61, 0-66, 0'72, 0-79, 0’85, 0 92, 099, T06, 
illetve 1’13 m3 a köbtartalma; egy 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 illetve 40 cm. középátmérőjü .12 m. 
hosszú törzsrészlet pedig 0 91, 0’97, T03, T09, 1’15, 
1'22, 1'29, 1’36, T43, illetve T5T m3, végül hogy egy 
10 m. hosszú törzsrészlet, melynek középátmérője 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, illetve 50 cm.: 1/22, 
1-39, 1/45, 1'52, 1-59, 166, 173, T81, 189, illetve 
1-96 m3 fatömeget tartalmaz.

A felsorolt köbözési példák — a később megejtendő 
köbszámításoknál, melyek már az „erdész egyszer-egy“ 
alapján lesznek levezetve — összehasonlítás céljából 
állíttattak föl.

A Huber-féle számítási képlet: „Köbtartalom == középső 
körlapfelület X hosszúság“, tudvalevőleg leginkább a hen- 
geralaku rövidebb törzsrészleteknél ad teljesen megbíz
ható pontosságot, mig ellenben ha ezen eljárást 20 m.- 
nél hosszabb fatörzsekre alkalmazzuk, akkor a tényleges 
fatömegnél mindig nagyobb fatömeget kapunk.

Ezen nagyobb fatömeg abból magyarázható, hogy kü- 
önösen tűlevelű fáink a hengeralaktól — amely a törzs 
alsó, ágmentes részét jellemzi — eltér, s inkább a kúp
alakba megy át. Amennyiben pedig a Huber-féle képlet 
a szabályos henger köbtartalma: magától értetődik, hogy 
ezen módszer szerint csak az alsó törzsrészek köbözhétők 
elméletileg és gyakorlatilag eléggé pontosan, mig ellen
ben a felső törzsrészeknél soha nem kapunk pontos 
eredményt. Ellenkezőleg ezen képlet szerinti számítás áz 
egyenes kúp-alaku törzsek és törzsrészeknél nagyobb 
hosszban mindig kevesebb fatömeget eredményez.

A különbség a tényleges és a Huber-féle képlet által 
nyert fatömeg között a neiloid alakú, hosszú törzsek és 
törzsrészleteknél természetszerűen még nagyobb, minél
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fogva hosszabb törzsek köbözésénél feltétlenül ajánlatos 
a törzset két, három vagy több részre felosztva, szaka
szokban, külön-külön kobozni és ezek köbtartalmát össze
gezni, hogy az egész törzsre lehetőleg pontos eredmény
hez jussunk.

A fentiek beigazolására vegyünk föl két különböző 
alakú mintatörzset.

Az első legyen közel hengeralaku tömör fatörzs a 
következő méretekkel:

összmagasság 24 m., mellmagassági átmérő 39 cm; 
ezen törzs a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 és 22 
m. törzsmagasságnál 38, 36, 34, 32, 30, 28, 25, 22, 
18, 12, illetve 5 cm. átmérővel bír. Az egész törzs köb
tartalma 24 m. hossz és 28 cm. középvastagság mellett 
'a Huber-féle számítás szerint 1'48 m3-et. ad.

Köbözzük azonban ezen törzset két egyenlő á 12 m. 
hosszúsággal, úgy az alsó törzsrészre 34 cm. közép
átmérő mellett 109 m3 és a felső részre 18 cm. közép
vastagság mellett 0'31 m3 köbtartalmat kapunk, melye
ket összegezve az egész törzs köbtartalma — T09 + 0’31 
= 140 m3 fatömeget ad. Ugyanezen eredményt kapjuk, 
ha az adott fatörzset három, á 8 m. hosszú és az egyes 
törzsrészeknek megfelelő 36, 28, ihletve 12 cm. közép
átmérő mellett köbözzük; ezen három törzsrészlet köb
tartalom összege ugyancsak 140 m3-t tesz ki; végre, ha 
ugyanezen törzs köbtartalmát hat részletben ä 4 m. hossz 
és a megfelelő 38, 44, 30, 25, 18, illetve 5 cm. közép
vastagság mellett számítjuk, ismét csak 1'40 m3 és nem 
1'48 m3, amidőn is az egész hosszal számítottuk. Be- 
igazolást nyert tehát, hogy az egész hossz melletti köbö- 
zéssel nagyobb fatömeg eredményéhez jutunk.

Legyen a második mintatörzs kúpalaku, a következő 
méretekkel: összmagasság 24 m.; mellmagassági átmérő 
37-5 cm.; a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 és 22 
méter törzsmagasságnál a középátmérő 37, 34, 30, 27, 
23, 20, 17, 14, 10 és 7, illetve 4 cm. Az egész 
törzs köbtartalmát a Huber-féle számítás szerint 24 m. 
hossz- és 20 cm. középátmérő mellett 0 75 /ra3-nek ta
láljuk; ha azonban ugyanezen törzset két részletben á 
12 m. hossz mellett, a részleteknek megfelelő 30, illetve 
10 cm középvastagsággal köbözzük, úgy a köbösszeg 
nagysága 094 m3 lesz; három egyenlő ä 8 m. hossz- 
és 34, 20, illetve 7 cm. középátmérővel ugyanezen törzs 
1'01 m3 köbtartalmat ad; végül hat á 4 m. hosszú 
rönkrészletekben, az ezeknek megfelelő 37, 30, 23,. 17, 
10, illetve 4 cm. középátmérő mellett az egész törzsre 
ugyancsak 101 m3 fatömeget kapunk.

A fentiek szerint az adott fatörzs tényleges fatömeg 
tartalma minden esetre 1'01 m3 és nem 0'94 m3, leg
kevésbé pedig 0’75 m3.

Ezen példa világosan igazolja azt, hogy a kúp-alaku 
törzseknél, ha azok a 10 m. hosszat túlhaladják, a Huber 
számítási mód szerint mindig kevesebb köbtartalmat 
kapunk a valódinál.

A közlött példák szerint tehát a valódinál hol több, 
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hol kevesebb fatömeget nyerünk, s hogy a Huber féle eljá
rás mellett megközelítőleg elfogadható eredményeket nyer
jünk, szükséges a törzsnek részletekben való köbözése, 
legfeljebb 8—10 m. hosszú törzsrészleteket véve alapul.

Áttérve e bevezetés után tárgyunkra, említettük, hogy 
az „erdész egyszeregyének alapjául a Huber-féle kép
letet fogadjuk el. Hasonló módon, mint a Huber-féle el
járásnál, az egyes fatörzsnek köbtartalmát az „erdész 
egyszer-egy“ alkalmazásánál is két szorzó tényező ered
ményéből nyerjük.

A középvastagság, illetve átmérő cm.-ben kifejezve 
az egyik szorzó-tényező (1, 2, 3, 4, 5................ n.); a
másik tényező a törzs hossza H; e két szorzó-tényező 
eredménye (1 X H, 2 X H, 3 X H, 4 X H, 5XH . . . . 
n X H) adja a keresett 'fatömeget és pedig századrész
köbméterekben.

Ezen táblázat az u. n. „erdész egyszeregy", mely
nek adatai, illetve a középátmérőknek megfelelő szorzó
tényezők számadatai ismételt gyakorlat által az emlé
kezetben könnyen megőrizhetők, s ez annál is inkább 
nem ütközik nehézségbe, mert a mérnök embernek amúgy 
is számos számtani képletet kell emlékezetében tartani.

Ezek szerint ezen szorzó tényezők segítségével a kö- 
bözésnek fejből való számítása is igen egyszerű. Ugyanis 
a fatörzs köbtartalmát megkapjuk, ha az adott 
középvastagságnak megfelelő szorzó állandóval a 
törzs hosszát megszorozzuk.

Kz alábbi példák ezen köbtartalom-számítás egyszerű
ségét kellőkép megvilágítandják:

Egy 10 m. hosszú és 5 cm. középvastag komlókaró 
köbtartalma lesz Vs X 10 = 0’02 m®; egy 8 m. hosszú 
és 8 cm. középvastag lúcfenyő csúcsé: ja X 8 = 0’04 
m3; egy 9 m. hosszú és 11 cm. középátmérőjü jegenye- 
fenyő-csúcsnak 1 X 9 = 009 m3 a köbtartalma. Egy 
7’5 m. hosszú és 16 cm. középvastag sürgönyrudnak 
2X7’5 = 015 m3; egy másik 7 8 m. hosszú és 20 cm. 
középvastagságunak 3X7’8 = 0’23 m3; egy 8’5 m. h. 
23 cm. középvastag oszlopnak 4X8’5 = 0’34 m3; egy 
25 cm. vastag 4 m. h. rönkfának 5X4 0’20 m3;
egy ugyanoly hosszú, de 30 cm. középvastagságunak 
7X4 = 0’28 m3 köbtartalom felel meg. Egy 8 m. h. 
32 cm. vastag törzsrésznek köbtartalma 8X8 = 0’64 
m3, egy úgyanily hosszú 34 illetve 36 cm. középvastag- 
ságué pedig 9X8 = 0’72 m3 illetve 10 X 8 0’80 m3.

Törzsrészek 38, 39 illetve 41 cm. középvastagság 
mellett 10 m. hosszban 11X10 1 ’10 m. f 12X 10= 1’20
m3 illetve J3 X 10 = 1’30 m3 fatömeget tartalmaznak. 
Ugyancsak 10 m. hosszú és 42, 44, 45, 47, 48, 49 
illetve 51 cm. középvastagságu törzsrészek 14 X 10= 1’40; 
15X10=1’50; 16X10=1’60; 17X10=1’70;
18X10=1’80; 19X10=1’90 illetve 20X10 = 2’00 
m3 fatömeget adnak.

A szorzó táblázatban elő nem forduló középvastag
ságoknak megfelelő szorzótényezőket az arithmetikai sor 
utján kézbesíthetjük. így számítjuk azután pl.: egy 10 
m. h. és 6 cm. középvastag rúdnak köbtartalmát 
0’3 X 10 = 0’03 m3; egy 8 m. h. és 7 cm. középvastag 
lúcfenyőrúd 0’4X 8 = 004 m3; egy 9 m. h. és 10 cm. 
középvastagé 0’8 X 9 = 0’07 m3. —Egy 5 m. hosszú rönké
nek köbtartalmát 12, 13, 14 illetve 15 cm. középvastag
ság mellett 1’2X5 = 0’06; 1’4X5 = 007; 1’6X5 = 008 
illetve 18X5 = 0 09 m3-nek találjuk; továbbá egy 6 
m. h. bányafa 17, 18 illetve 19 cm. vastagság mellett 
2’2X6 = 0’13; 2’5X6 = 015 illetve 2’7X6 = 016 
m3 fatömeget ad. Törzsrészek 10 m. hosszban 21, 22 
cm. átmérővel 33X 10 ==0’33 illetve 3’7 X 10 = 0’37 
m3 fát tartalmaznak ; s így tovább.

Ha most a fenti adatokat a Huber-féle köbtábla meg
felelő számadatainak eredményeivel' összehasonlítjuk, azt 
találjuk, hogy az ismettetett számítási eljárásunk, külö
nösen megközelítő tömegbecsléseknél eléggé megbízható 
és pontos eredményt szolgáltat.

Hogy eljárásunk pontosságának mérvét számadatokban 
nyerjük, összehasonlításképen számítsuk ki ismertetett 
módszerünkkel azon két mintatörzsnek köbtartalmát, 
melyeknek fatömegét fentebb a Huber-féle táblázat segé
lyével nyertük.

Az ‘első törzs köbtartalma három á 8 m. hosszú sza
kaszban számítva lesz:

I. szakasz 36 cm. középátm. 10X8 = 0’80 m3
II. „ 28 „ „ 6X8 = 048 „

III. „ 12 „ „ 1’2X8 = 0’10 „

Összesen circa: —1:38 m3 
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ezzel szemben a Huber-féle eljárásnál fentebb 140 m3-et 
hoztunk ki.

A második törzs szintén 3 részben á 8 m. h. köbözve, 
az alábbi fatömeget adja:

I. rész 34 cm. középátm. 9X8 = 0’72 m3
Ií. „ 20 „ „ 3X8 - 0'24 „

III. „ 7 „ „ 0'4 X 8 - 0’032 „
Összesen circa: -=099 m3 

fentebb pedig a Huber-féle eljárással 101 m3 fatömeget 
nyertünk. Az első esetben 1’5, a másodiknál 2 %-al 
kevesebb fatömeget találtunk a Huber-féle eljárás ered
ményével szemben. .Ilyen és még csekélyebb különbsé
gek az ismertetett számítási módnál mindig előfordulnak, 
de a nemleges különbség maximuma csak a legritkább 
esetben éri el a 3 °/o-ot. Láthatjuk tehát, hogy szorzó
tényezőnknek gyakorlati alkalmazhatósága, a fatörzsek 
megközelítő köbtartalmának kiszámításánál, minden két
ségen felül áll, azt az erdőmérnök .a különböző erdőkár 
felvételeknél gyors, megközelítő becsléseknél és a fatö
megeknek hozzávetőleges kiszámításánál, akár fekvő, 
akár álló fákról van szó, egyaránt nyugodtan használhatja.

Ott pedig, hol a törzsek és törzsrészletek hossza és 
középvastagsága közvetlenül lemérhetők, igen sok eset
ben a viszonylagos fatömeg meghatározására igen alkal
mas, avagy legalább is jól felhasználható a már meg
ejtett, vagy megejtendő részletes köbözés ellenőrzésére.

Álló fák becslésénél, éppen mint más, úgy ezen köbö- 
zési eljárás használhatóságára vonatkozólag is meg kell 
jegyezni, hogy itt is az egyes törzsrészletek hossza és 
középvastagsága vagy közvetett úton méretik meg, vagy 
csupán szemmérték után lesz becsülve, miért is az 
eredmény mindig csak megközelítő lesz.

Ezen tömegbecslésre nézve befejezésül szolgáljanak a 
következő példák:

a) Egy teljes záródásu lúcfenyő-állab átlagtörzsének 
mellmagassági átmérője 18 cm. és csúcsmagassága pe
dig 16 m.; mintegy 11 m. magasságig ágmentes; vas
tagsága folyóméterenként átlag 0’7 cm.-rel apad.

Ennélfogva a törzs középvastagsága 8 m. hossznál 
mintegy 13 cm. lesz. A középvastagság (13 cm.) és 
törzshosszból (16 m.) most már eljárásunk szerint az 
álló fa köbtartalma lesz: 1 4 < 16 = 0’22’4, kerekszám
ban 0’22 m3.

b) Egy rítkás lúcfenyő-állab átlagfája mellmagasságban 
28 cm., csúcsmagassága 18’5 m., a gályák a törzsmagas
ság felerészében kezdődnek.

A gyér zárlat és a törzsön meglehetősen mélyen nőtt 
ágak következtében a törzs kevésbé vaskos, úgy, hogy 
az alsó 10 m. h. törzsrésznél a vaskosság folyóméteren- 
kint 1’3 cm.-rel apad, minélfogva a 10 m. hosszú alsó 
törzsrészlet középvastagsága 23 cm., felső átmérője rpint- 
egy 16 cm. lesz. A felső, erősen galyas 8’5 m. hosszú 
csúcs kúpalakjánál fogva körülbelül 8 cm. középvastag
sággal bír. Eljárásunk szerint az egész törzs köbtar
talma lesz;

1. rész 23 cm. átm. 10 m. h. 4X 10 = 0’40 m3
2. „ 8 „ „ 8 5 „ „ 0’5 X 8’5 = 0’04 „

. összesen körülbelül: 0 44 m3
c) Egy zárt állású jegenyefenyő-állab átlagfája mell

magasságban 38 cm. és csúcsmagassága 27’8 m.; koro
nája a vágáslaptól körülbelül 21 m. magassságban kez
dődik; a magas, ágnélküli törzs meglehetősen egyenlete
sen vaskos. Éhez képest az alsó 10 m. hosszú törzsrész 
vaskosságában folyóméterenként mintegy 0’9 cm.-rel 
apad, miért is középvastagsága circa 35 cm., felső át
mérője pedig 30 cm. lesz. A következő 10 m. hosszú 
törzsrészlet ellenben folyóméterenkint 1 cm.-t vészit vas
tagságában, miért is középátmérője körülbelül 25 cm. és 
felső vastagsága 20 cm. A 7’8 m. (kereken = 8 m.) 
csúcs az ágak következtében kúpalaku s mintegy 10 cm. 
középátmérővel bir.

Ezen adatokból a fenti módon kiszámíthatjuk az-egész 
törzs köbtartalmát:

9’5 X 10 = 0’95 m3,
5X10 - - 0-50 m3

0 8 X 8 - 0’06 m3

1. rész 35 cm. átm. 10 m. h,
2. rész 25 cm. átm. 10 m. h.
3. rész 10 cm. átm. 8 m. h.

összesen mintegy: 151 m3
d) Egy vigályitó-vágásban található jegenyefenyő-állab 

átlagtörzsének mellmagassági átmérője 48 cm. és csúcs
magassága 35’5 m.; a legalsó gályák a vágáslaptól kö
rülbelül 22 m. magasságban vannak, alatta elszáradt ág- 
pereszlenekkel; az egész törzs, mivel mintegy 10 éven 
át szabad állásban volt, eléggé vaskos.

A legalsó 10 m. hosszú törzsrész vastagságában folyó
méterenként mintegy 0’8 cm.-t apad, minélfogva közép
átmérője 45 cm, a felső pedig 41 cm.; a második 10 
m. hosszú törzsrésznél a vastagsági apadás folyóméteren
ként 1 cm., minélfogva ezen rész középátmérője 36 cm. 
és a felső circa 31 cm. lesz. A harmadik és legfelső 
törzsrész 15’5 m. h. az ágaktól erősen kifejlett kúpalak
kal és középátmérője mintegy 16 cm.

Fentiek alapján az egész törzs köbtartalma:
1. rész 45 cm. áfm. 10 m. h. 16X10 1’60 m3
2. rész 36 cm. átm. 10 m. h. 10 X 10 1’00 m3
3. rész 16 cm. átm. 1 5’5 m. h. 2 X 15’5 = 0’31 m3

összesen mintegy: - 2'91 m3
e) Egy hasonló (mint d) alatt) jegenyefenyő-állabból 

egynéhány olyan árbocfának alkalmas törzs keresendő 
ki, melyeknek hossza 24 m., felső átmérőjük legalább 
30 cm., de nem több, mint 34 cm.

Ezen alkalmas törzsek kiszemelésénél, mielőtt azokat 
ledöntetnők, egy kérdésre kell megfelelnünk: „milyen 
fatömeggel fog egy ilyen törzsrészlet bírni ?“

A megoldásnál elfogadván a már leirt átlagtörzsnek 
vastagsági apadását, az adott felső átmérőből kiindulva 
azt találjuk, hogy 24 m. hossz mellett 30 cm; 18 m. 
hossznál 36 cm ; továbbá 12 m. hossznál circa 42 cm. 
és végre 6 m. hossznál 47 cm. középvastagság felel 
meg; mellmagassági átmérője pedig körülbelül 51 cm.
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Ezek után eljárásunk szerint ■kiszámítjuk egy ilyen
törzsnek a köbtartalmát:

alsó rész 12 m. h. 42 cm. átm. 17 X 12 — 2-04 m3
felső rész 12 m. h. 34 cm. átm. 10 X 12 1-20 m3

Összesen : 3'24 m3
Ezen méretek és fatömeg fognak megfelelni a keresett 

törzseknek. Az elmondottak és a felsorolt példák bővén 
elegendők arra, hogy az „erdész egyszer-egy“ köbö- 
zési módszer egyszerűségét beláthassuk s annak haszna- 
vehetőségéről meggyőződjünk; ezen eljárás úgy magát 
a köbözést, mint annak ellenőrzését igen egyszerűsíti.

-kk-kkk kkkkkk-kkkkkkkkkkfc&kkkkkkkk-k-kk

Meghívó
az „Országos Erdészeti Egyesület“ közgyűlésére.

Az „Országos Erdészeti Egyesület“ f. évi rendes köz
gyűlését december hó 15-én d. e. 11 órakor Budapes
ten, saját helyiségeiben (V. Alkotmány-u. 6. sz., II. em.) 
tartja meg a következő tárgy sorozattal :

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesü
leti tevékenységről.

2. Tizenegy választmányi tag választása. Az alapsza
bályok értelmében, kilépnek, de újra választhatók: Am- 
brózy Lajos báró, Arató Gyula, Eszterházy Miklós her
ceg, Hirsch István, Kaán Károly, Tavi Gusztáv, Török 
Gábor, Tuzson János dr. és Zselénszky Róbert gróf. 
Két hely elhalálozás következtében van üresedésben, az 
egyik 1, a másik 3 évre.

3. Jelentés az 1911. évi számadások megvizsgálásáról 
és az 1913. évi költségvetés megállapítása.

4. Jelentés a Deák Ferenc-alapítvány kamataiból kiirt 
pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány ren
delkezésre álló kamatainak hovafordítása ügyében.

5. Indítvány az 1913. évi közgyűlés helyére és ta
nácskozási tárgyaira nézve.

6. Indítványok az egyesület céljainak előmozdítására 
általában. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében 
a közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak írásban 
bejelentendők.)

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. 
tagjait felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban 
megjelenni és tanácskozásainkon résztvenni szívesked
jenek.

Budapest, 1911. évi november hóban.
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége.

Ezen meghívóval kapcsolatban azon t._ tagtársakat, 
akik a m. kir. államvasutak vonalain meneijegykedvez- 

ményre más alapon nem bírnak jogosultsággal, felkérjük, 
hogy kedvezményes menet-jegy váltására jogosító iga
zolvány megküldése végett legkésőbb december hó 11-ig 
alulírott titkári hivatalhoz fordulni szíveskedjenek.

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán 
a közgyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni.

A titkári hivatal.
kkkkkkkkk ±**A***±***fek*±íu*t±* k k-kkkkkkkk

Az állami erdőtiszti karhoz!
Igen tisztelt Kartársaim!

Az Országos Erdészeti Egyesülethez -a következő in
dítványt terjesztettem be:

„Tekintetes Igazgató Választmány! Az Országos Erdé
szeti Egyesületnek f. évi december hó 15-ére összehívott 
közgyűlésén a tárgysorozat ó ik pontja alá tisztelettel 
kérem az alapszabályoknak 2. §. i) pontja alapján követ
kező indítványomat felvenni, ú. m.: határozza el a köz
gyűlés, hogy feliratot intéz .úgy a kormányhoz, mint az 
országgyűléshez, hogy az állami erdőtisztek, úgy a létszám- 
beosztá's mint egyéb illetmények, valamint a nyugdíj 
tekintetében is, ugyanazon rendelkezések alá vonassanak, 
mint amilyenek a velük egyenlő képesítéssel bíró, továbbá 
az erdészettel rokon szolgálati ágnál levő, úgyszintén a 
hasonló nehezebb külső szolgálatot teljesítő államtiszt
viselőkre alkalmaztatnak.

Indítványomat a közgyűlésen bátor leszek részletesen 
megokolni.

Újvidék, 1912. november 21. stb. .
Felkérem ehez képest tisztelt Kartársaimat, hogy a f. 

évi december 15-én d. e. 11 órakor kezdődő közgyűlé
sen a gyűlést megelőzőleg ugyancsak december 15-én 
d. e. 9Vs órakor az Országos Gazdasági Munkás- és 
Cselédsegélyző’ Pénztár helyiségeiben (V., Alkotmány-utca 
16., I. em. 2.) tartandó rövid értekezletre megjelenni szí
veskedjenek. Az értekezlet tárgya leend : az áll. erdő
tisztikar adjon-e be külön felterjesztéseket vagy sem ? s az 
ezzel egybefüggő egyéb kérdések.

Megjegyezni kívánom igazolásul, hogy következő so
rokat kaptam. Országos Erdészeti Egyesület. 3118. sz. 
Nagyságos Márton Sándor úrnak, m. kir. erdőtanácsos 
Újvidék. F. hó 21-én kelt becses soraira sajnálattal érte
sítjük, hogy közgyűlés-termünket a közgyűlés „napján 
délelőtt nem bocsáthatjuk Nagyságod rendelkezésére, 
amennyiben a közgyűlésre gyakran igen korán gyűlnek 
össze a tagok s ezek között nem állami szolgálatban 
állók is, akiket a közgyűlési teremből akkor, bár rövid 
időre is, nem zárhatunk ki. A közgyűlés után délután kész
séggel rendelkezésére bocsátjuk a termet, míg. előző 
nap az akkor tartandó választmányi ülés miatt a terem 
szintén el van foglalva. Budapest, 1912. november hó 
23-án. Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: Bund 
Károly s. k., titkár.
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Ily körülmények között saját helyiségünkbe nem me
hetvén, az Orsz. Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár 
szívessége folytán ennek helyiségeiben tartjuk meg az 
értekezletet (az egyesületi helyiségek mellett), melyet 
délutánra azért nem volt célszerű áttenni, mert az 
egyesületi díszebédre zavarólag találna hatni.)

•Újvidék, 1912, november hó 24. napján.
Kartársi tisztelettel

Márton Sándor.

bakcsó.
(Nyctiardea nicticorax.)

Közismert, de egyszersmind minden halász által 
százszorosán el is átkozott madár ez, mert mindenütt 
ott van, ahol csak a sebes illanásu halállat terem. Nyílt 
vizek, dugott helyek — mindegy neki, mert rámegy a 
halszagra, mint a jó vizsla a fogoly-falkára. Lénye arjy- 
nyira össze van' forrva a halászat kultuszával, hogy szinte 
annak szimbólumául tekinthető. Nyomon kiséri a halászt 
s úgyszólván vele kél, vele nyugszik. Mert ennek a „réti 
férög“-nek (szegedi kiszólás szerint) az indiskrét „kvak“ 
hangja az, mely utolsónak csendül bele a lápot meg- 
fekvő csendes hallgatagságba, midőn már minden elnyu
godott s a hálóvetés nagy mestere is álomra hajtá fejét 
a csillagos baldachin alatt.

Ez a madár igen sok halat elemészt ugyan, ha 
alkalma van rá, — de azért életfentartási működését 
ezirányban még sem igen lehet szigorú bírói elítélés alá 
vonni, mert inkább csak az értéktelen kis halak képezik 
táplálékának fő tárgyait. A körülményekhez képest azon
ban az értékes halra is veszedelmes lehet s olyankor 
tényleg sok kárt is tesz, ha halászterületeinek választé
kát más hiányában oly vizek képezik, melyek a hal
gazdaság céljait vannak hivatva szolgálni, így a halas
tavak, fiasítók, védhelyek stb. Káros lehet ily helyekre 
nézve különösen abban az esetben, ha azok fészkelési 
körében esnek, mert rendesen igen egyedbő előfordulása 
van, másrészt pedig mivel létfentartásában legfőképpen 
halprédára van utalva s fiait is nagyobbrészint ilyennel 
táplálja, melyből egy népesebb fészkelési telep lakóinak 
csak egyetlen napra is igen tetemes mennyiségre van 
szüksége. Egyébiránt a bakcsó csakis oly helyeken 
egyesül kolóniákba, melyek tökéletes biztosítékot nyúj
tanak létfentartási követelményeire nézve s gazdag ki
látást ivadékai ellátására, szóval ahol van mit enni.

Külsejét tekintve, a bakcsó egyike a legtetszető
sebb halászmadaraknak. Testének legfőbb szine a szürke, 
melyben alig tér el az alkonyi, minden más szint ma

gába olvasztó szürke szinderengéstől. És valóban, ha jel
lemző vakogását nem hállanók, a zajtalanul szárnyaló 
bakcsót gyakran alig fedezhetné föl szemünk a szürkület 
emésztő homályában, legfőbb mikor egészen közel van 
már — s mivel többnyire későn is jön : annál nehezebb 
húzásirányait s leszálló pontjait kitanulmányozni oly ese
tekben, midőn halasvizeink érdekében e madár éjjeli 
riasztgatásaira volna szükség.

Alakját pontosabban véve szemügyre : nyaka nem oly 
aránytalanul hosszú, mint a megelőzőleg leirt két gém
fajé s arányosan vastagabb is. Különben pedig jóval 
kisebb a szürke gémnél (kb. 52—53 cm. hosszú) és 
körülbelül tyúknagyságu, csak hosszukább testű. A vének 
feje és háta tündöklő fekete, alsó nyak- és alsó test
részük pedig fehér; szárnyaik felül-alul hamvasszürkék 
és ilyszinü a farkuk is. Igen jellemző e gémfajnál az az 
5—6 (rendesen azonban’3) szál keskeny, hegyes és fehér 
(esetleg fekete csúcsban végződő) tollkonty, mely tar
kóját díszíti. E tollcsokor, mely mellesleg mondva a 
halászlegények ünnepi kalapdísze volt régente : 18—19 
cm. hosszú.

A fiatal bakcsók színezetben igen eltérnek az öreg 
madaraktól és kóntyuk sincsen. Az egészen fiatalok 
ugyanis szürkésbarnák s alól foltosak, fölül pedig pety- 
tyesek. A kissé idősebbek szárnya és háta mély barnás
szürke. Általában a fiatal egyedeket az öregekkel össze
hasonlítva, úgy néznek ki, mintha nem is ahoz a faj
hoz tartoznának.

A bakcsó is költözködő madár. Korán elmegy, de 
korai elvonulásához képest tavaszi felvonulása kissé ké
sőre esik s ennek következtében természetesen a köl
tésben is elmarad. Tavaszi fölvonulása ugyanis csak 
akkor jő folyamatba, midőn a többi költözködő madár 
már rég helyben van, így áprilisban ; május elején azon
ban már tojik (4—5 tojást). Őszi elvonulási ideje szep
temberre esik.

Többnyire nagy rajokban éjjel vándorol. Amerre el
húzódnak vándorcsapatai, roppant vakogó lármájukkal 
azonnal magukra vonják a figyelmet és sajátságos bo- 
rongós érzetet keltenek az emberben, úgy, hogy az avat- 
lanság a meglepő hatás súlya alatt hajlandó volna va
lamely éjben kóborló rejtelmes lényekre következtetni... 
És tényleg, ha pár száz bakcsó összekerül s hozzá még 
más gémekkel elegyes társaságban vonul : oly változatos 
hangzavar és pokoli lárma hallatszik le a magasból — 
kivált ha világított városok, pásztortüzek avagy halász
bokrok éjjeli füzei felett vonulnak el, hogy akinek ilyet 
hallani alkalma még nem volt, a hajaszála is égnek me
red az irtózattól — s legalább is neki szabadult éjjeli 
manókra gondol.

Jaj aztán az oly helyek halállományának, ahová éjjeli, 
vagy nappali pihenőre leterelnek az jly vándorcsapatok I 
De még az olyan halasvizeknek is jaj ám, mélyek kör
nyékére fészkelés végett telepszik le egy népesebb gém- 
csoport, mert a bakcsó ritkán jön magában, hanem jön 
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vele más gém is, néha özönével: szürke gém, kis kó
csag (régebben jött nagy kócsag is), üstökös gém s ezek 
mind egyetlen kolóniába egyesülnek s néhol igen kiter
jedt, 4—500 tagból álló népes gémfalut is alkotnak.

Régebben az ily gémtelepeken a bakcsók száma fel
ütötte a 3—400 darabot is 1 Sokszor láttam, hogy egy-egy 
magas fán 3—4 gémfajnak is volt fészke ; hanem a jó 
egyetértés azért soha, még percre se szakadt meg a 
szomszédok között.

Már most a fölhozottak után tessék elképzelni, mi kárt 
tehet egy ily összeverődött rablóhalász kompánia, midőn 
örökké éhes fiaik táplálására kerül a sor! — Ha meg
gondoljuk, hogy a bakcsónak 4—5, a szürke gémnek 
3—4, a kis kócsagnak 4—5 és az üstökös gémnek 
ugyanannyi fia van: elképzelhető ebből az a tetemes 
halmennyiség, melyet a fiák nevelési ideje alatt az öreg 
gémek kiszednek a vizekből ! Ezt tekintetbe véve, nem. 
indokolt-e a halászati bérlők és halgazdaságok tulajdo
nosainak méltatlankodása az oly vadászterületek tulaj
donosai iránt, kik nem tudni mi okból, költő-gémeket, 
avagy gémtelepeket tűrnek meg területeiken 1

Igaz ugyan, hogy a gémek s így a bakcsó elterjedési 
köre is — mint tudjuk, mind szükebb határokra szorul 
össze ma már, — mégis élővizeink .körül, így különösen 
a Duna mentén sok helyt: most is még özönével tenyész 
a szürke gémmel együtt a bakcsó is. A dunai szigetek, 
folyók — s folyammenti lápok, fás mocsárok valóságos 
bakcsó-eldorádók ma is még és egyes helyeken annyi 
efajta madár seregük össze, mintha az ország vala
mennyi bakcsója itt adna egymásnak találkát — kár
pótlásul talán az elveszett régi szép otthonért. Egyéb
iránt bizonyos időben a bakcsó-invázió általánossá válik 
az ország összes halas vizeinél s ez akkor van, midőn 
beáll a bakcsók lokális mozgalma, t. i. julius végén és 
augusztusban, mely időben a szárnyra szabadult s ön
állóvá lett ivadékok csoportostól szállingóznak szerteszét 
s eljutnak mindazon helyekre, ahol csak halászviz talál
ható — és ilyenkor éj idején a légjobban őrzött halász
területek s apadásos helyek halait is megdézsmálják.

A foiyamszabályozások és vizlevezetési munkálatok 
egy különleges egzisztenciális ágat is teremtettek a bak
csóknak, aminek ezelőtt híre sem volt —s ez a kubik- 
és csatornahalászat. Ugyanis a védtöltések mellett elhú
zódó mély kubikgödrök, melyekben az, áradások letaka- 
rodása után töméntelen hal szokott maradni : kínálják a 
bakcsóknak a legkényelmesebb és legkiadósabb zSák- 
mányolási helyeket — és nem is marad az ily med
rekben visszaereszteni való hal, mert a tollatlan kétlábú 
orvhalászokkal együtt gondoskodik arról a bakcsó (és 
más szárnyas jószág), hogy ne maradjon —- és még 
hozzá többnyire az öreg praktikus bakcsók válogatják ki 
az ily helyeket, a bokrok alján megbújva, éjjel-nappal 
folytatva káros mesterségöket. Ellenben a fiatal bakcsók 
kevésbé praktikusak, de félénkebbek is lévén ; inkább 
fedetlen s többnyire egészen nyílt helyeken halászkod

nak. Azonban a levezető csatornáknál (melyeken az 
áradat vizét eresztgetik a folyóba a különféle fajú és 
nagyságú hallal együtt, mely huzamosabb ideig a réten, 
lápon fekvő vizben néha valóban csodamennyiségre sza
porodik föl) öregje, fiatalja a bakcsóknak éjjel-nappal 
szüntelen tevékenységben van s felette tetemes mennyi
ségű halat kiszed azokból, ha csak folytonos őrizet alatt 
nem állnak az ily vizek. Általában a legfélreesőbb vizek 
haltermését is félteni kell a bakcsók invázióitól, sőt éppen 
az u. n. dugott helyeket keresik fel a bakcsók legna
gyobb előszeretettel.

Pusztítás módjai. Ahol telepedve van a bakcsó, ott 
a fészkek lehányása s a fészkes egyedek ellövöldözése 
által segíthetünk magunkon. Ez a legradikálisabb, de a 
legokszerűbb eljárás is egyszersmind. Hanem ily egy füst 
alatt történő alapos irtási eljárást csak a már létező 
bakcsó kolóniánál célszerű alkalmazni és csakis akkor, 
ha a fiák már kibújtak a tojásból, mert ellenkező eset
ben más helyen, lehetséges, hogy a közelben s talán 
oly helyen, hol hozzájok jutni egy vagy más okból ne
hézségekbe ütköznék, avagy talán egyáltalában lehetet

len volna — telepednek meg újra, újabb otthont ala-. 
pítva az esetleges másodszori költés célzatából. Ha azon
ban új telepedésről van szó, az esetben már idejében 
meg kell indítani az irtóhadjáratot a telepedők ellen és 
pedig akkor, midőn fészküket elkészítve, a tojásrakás 
ideje körülbelül küszöbön van. Ezzel azt érjük el, hogy 
azok a példányok, amelyek elriasztva lettek, tojásaikat 
kellő helyre le nem rakhatván, elhullatják, avagy pedig 
szokatlan helyre rakva le azokat, a fészekaljak egytől- 
egyig megsemmisülnek. És az eképp járt bakcsók aztán 
a rossz tapasztalatokon okulva, a közel vidéken nem 
igen vállalkoznak többé újabb kolónia alapítására.

Esti és hajnali leseken is sok bakcsót lehet puska
végre kapni, ha jól el vannak találva azok a helyek, 
amelyek felett a bakcsók levegő útja elvezet, — azon
ban esetről-esetre más és más leshely választandó s 
közben egy-két napi szünettel kell a leseket gyakorolni, 
mert a mindennapi s ugyanazon helyen történő abaj- 
gatás elvadítaná a madarakat, mely esetben húzásaikat 
sörétes fegyverrel elérhetlen magasban tennék.

Cserkészve is lehet a bakcsókat pusztítani, kölönösen 
a bokros kubikgödrökön; de a naponta való háborgatás
tól itt is óvakodni kell, mert ha elvadulnak, lövésre többé 
nem tartanak ki.

Költés után szokása a bakcsónak a viz közelébeni er
dőkben (ha van: előszeretettel fenyvesekben) a nap me
legebb részét átszunyókálni, még pedig néha csapatos
tól ; a fáradt vándorok is (nyár végén) a vízparti erdők 
lombjai közé szoktak pihenés végett elvonulni. Ha tehát 
a halasvizek közelében ily pihenő helyekül szolgálható 
erdők léteznének, tanácsos azokat szemmel tartani, mert 
esetleg igen bő zsákmányra tehetünk szert bennök.

Oly halasvizeknél, melyeket a bakcsó leginkább éjjel 
i szokott felkeresni: rendszeres védekezésre vagyunk utalva,
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hacsak kárát látni nem akarjuk a tolakodó madárinvá
zióknak. E célra tehát megbízható közeget kell alkat 
máznunk a bakcsó-járás időjében (julius vége, augusz
tus és szeptember), ki éjjel kerepelés és lövöldözés által 
tartja távol a hivatlan látogatókat.

Csapóvas alkalmazása a bakcsónál semmi sikerre nem 
vezet, miért is nem ajánlhatom az ily eszközökkel való 
kísérletezést) hanem annál inkább a mérgezett halakkal 
való manipulációt. Ugyanis ha a bakcsó hátrahagyott 
látogató-jegyeiből bizonyos helyeknek tömeges éjjeli 
avagy nappali látogatására következtethetünk, szürkület 
beállta előtt mérgezett' kis halakat szórunk szét azokon 
a pontokon (a viz partján) s az esetleg környező apró 
pocsolyákba. De csak teljesen friss kis halakat használ
hatunk e célra, melyeknek felemelt kopolytyúi alá kevés 
strychnint, avagy — ami még jobb, mert nem hirtelen 
öl: foszfort teszünk; majd azután jól benyomjuk a ko- 
poltyújukat ismét. Amelyik bakcsó aztán egy ily módon 
preparált halat felvesz, annak vége; de az elhullás a 
méreg fajminősége szerint nem egyforma idő alatt kö
vetkezik be, így a Strychnin majdnem monumentán öl, 
ellenben a foszfor később hat, — mint már említém — 
miért is hacsak lehetséges, ez utóbbit vegyük alkalma
zásba — egyrészt azért is, hogy hogy a felvett halak 
által megmérgezett s ennek következtében rosszullett 
példányoknak idejök legyen a távozásra, még mielőtt 
halálvergődéseikkel a többi madarat elriaszthatnák.

A bakcsók által otthagyott mérgezett halakat nap- 
feljötte után össze kell szedni, mert ha nap éri őket, a 
gémféle nem veszi fel többé' a csalit, ellenben a varjak 
és más haszontalan madarak gyakran jóízűen elfogyaszt
ják ; mi okból tehát oly helyekre kell kiszórni ezeket a 
halakat, ahol a varjak és szarkáknak szembetűnhetnek 
avagy pedig elássuk őket.

A mérgezett halakkal való bakcsóírtást július végétől 
a gémek egész költözködési ideje alatt gyakorolhatjuk, 
de mindig csak friss halat használunk e célra.*

A mérgezésre szánt halakat ne kézzel (kivált dohány- 
szagu kézzel), hanem e célra alkalmas csipesszel fogjuk 
meg s úgy preparáljuk. Általában kézzel ne igen fog- 
dossuk, sőt egyáltalában meg se is érintsük azokat a 
halakat, melyeket mérgezésre akarunk használni, mert 
a kézzel összefogdosott halat nem fogadják el a bakcsók, 
vagy ha föl is vesznek egyesek egy-egy halat, azt ismét 
kiejtik szájukból.

A strychninnel mérgezett madarak szárnyaik levágása 
és kontyUk, valamint farktollaik kiszedése után elásan- 
dók. Az összegyűjtött toll a divatárusoknál értékesíthető. 
Természetesen az öreg bakcsóknak értékesebb tollúk 
van, mint a sötét, egyhangú színezetű fiataloknak, me
lyeknek csakis a szárnyaik használhatók, de ezek se 
sokat érnek. A bakcsó húsa élvezhetetlen.

* Esős vagy borongós időben egész nap kint maradhatnak a mér
gezett halak, de éjszakára ismét frisseket kell kitenni. Tartós esőzések 
alkalmával azonban céltalan volna a mérgezett halak kirakása, mert 
az esővíz a mérget kilúgozná s a csalik utálatos keserű ízt kapnának.

Vadászat és prémkereskedelem.
Irta Gyulay Károly.

III.
A civilizálatlan tájakon lakó prémvadász, — pedig túl

nyomó részük, legalább az értékesebb anyagokat beszol
gáltatok, kultúrától távoleső vidékek lakói, — az elejtett 
vagy tőrbe csalt állatok gereznáit is kezdetlegesen készí
tik elő, s kezelik a további szűcsipari eljárás előtt. A 
prémvadászok, rendszerint konyhasót, timsót és fahamut 
használnak konzerváló szerekként. Mindeme műveletük 
célja a prémezet szépségét és épségét addig is megőrizni, 
amig az a szűcshöz kerülhet. A kerekded alkatú kisebb 
olyan gereznát, amelyen csupán egyetlen kisebb metszést 
alkalmaznak azon a helyen, ahol a bőr lefejtése kezde
tét vette, a prémvadász áztatni és forgatgatni szokta, 
már aszerint, hogy felváltva a húsos bőrrészeket, avagy 
pedig a külső szőrmés részt kell kezelésben részesítenie.

Borotvaélességü késsel igyekszik a vadász a gerezna 
bőrfelületéről a húsos részecskéket minél gondosabban 
eltávolítani. Sósvizzel, fűrészporral, hengereléssel, lesúlyo- 
zással való további kezelés egészíti ki aztán az imént 
említett műveleteket. A nehéz súlyok alkalmazásának az 
a célja, hogy ezek segítségével a bőrt hajlékonyabbá, 
tehát könnyebben feldölgozhatóvá alakítsák. Ezek meg
történtével a prémvadász a gereznát kipeckeli és ki
feszíti. Közben pedig szakadatlanul nyesegeti, tisztítgatja 
a gerezna belső bőrfelületét. Ennek gondos keresztül
vitele után a bőrrészeket bezsirozza, a szőrös részeket 
pedig nagy gonddal megtisztogatja minden rátapadó mo
csoktól.

A szőrmés felület kellő tisztogatása nagy körültekintést 
és szakértelmet követel. Szőrtisztító anyagokként a gipsz, 
forró homok és tiszta melegvíz szerepelnek.

Az imént ismertetett gerezna-tisztogatás műveleteit ki
zárólag a húsevő vadak prémjénél alkalmazzák, mig a 
növényevőkénél, a hámsejtek durvább, vastagabb alkatá
nál fogva, a gerezna belső részeit konyhasós és timsós 
oldatu páccal kezelik. Az ilyen állatok természettől dur
vább, érdes felületű bőrét glicerinnel való kenegetés út
ján teszik puhábbá, hajlékonyabbá, simább felületűvé.

Az állatok prémjét rendszerint eredeti, természetes 
színeiben kedveli és alkalmazza a divat; ma általában 
a sötétebb színárnyalatok keresettebbek, s így értéke
sebbek is. A szembeötlően egyenlőtlenül színezett prémet 
a festőipar mai fejlett technikája változtatja tetszés sze
rinti színárnyalatúvá. Hogy az üregi nyulak és a házi 
nyúl prémje ma oly keresett árucikk, azt főként a festő
iparnak köszönhetjük, amely a különböző szőrhoszuságu 
nyulak gereznáját, megfelelő átfestés segítségével vará
zsolja tetszés szerinti prémáruvá, amivel' ugyan a ha
misításoknak is tág tere nyílik.

A festőipar úgynevezett kiölési művelet útján előbb 
puhábbá alakítja a szőrszálakat, hogy azok a szükséges 
festanyagot, a megkívánt, úgynevezett tónusokat magukba 
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szedhessék. Az. elölést, kivált a sötét színeknél a mész- 
víz, a tónus-megadást az ólomfény és a marókáli esz
közük. Az intensiv barna színezést pyrogallsavas vaséleg 
és ugyanolyan savas hatású rézéleg eredményezi ; sötét 
feketés színezések eléréséhez előbbeni savak mellé ber
zsenyiét alkalmaznak. Ha a belső bőrrészek is alávethe- 
tők a festésnek, úgy az egész gereznát teljes egészében 
bemártják a festanyagba; viszont ha csupán a szőrmés 
részeket kell átfesteni, úgy erre a célra készült festő
kefékkel és ecsetekkel dolgoznak.

Az így előkészített prémféleség aztán a szűcs kezébe 
kerül. A szűcsnek feladata nem csupán a további töké
letesebb kikészítésre szorítkozik, hanem arra is, hogy az 
esetleg hibás lövésektől vagy egyéb úton sérült gereznát 
kijavítsa, az egésznek térfogatát pedig a tehetőségig ter
jessze, tágítsa; hiszen minél nagyobb egy-egy becses 
gerezna térfogata, annál nagyobb értéket is képvisel az.

Nagyobb sérülések szembeötlő nyílásait, réseit, kellő 
szakértelemmel igyekszik a szűcs kifoltozgatni. E tekin
tetben bámulatraméltó, valósággal anatómiai műtétnek 
minősíthető ügyes átültetéseket végez a szűcs egyes 
gereznaféléken. Amennyiben több egyféle, gereznát kell 
összevarrogatni, rendszerint a hátgerincen végigvonuló 
szőrmerészeket metszik a gerinc irányában kétfelé, s 
varrják egybe az összeillesztendő részeket. Legkivált a 
színárnyalatok kellő egyezésére kell itt nagy gondot for- 
dítaniok.

A prémpiacon legkeresettebbeknek és így légértéke
sebbeknek is elismert prémek jellegzetesebb tulajdonsá
gairól kívánunk most még befejezésként röviden meg
emlékezni.

A prémpiac ízlése a cobolyprémet helyezi ma legelső 
hjelyre. E téren is a szibériai cobolyt illeti a fejedelmi 
jelző. Szibériai cobolyból ma évente mintegy 150000 
darab kerül még a prémpiacra. A prémkereskedelem 
azonkívül vidékek szerint különbözteti meg egymástól a 
szibériai cobolyt: úgyszólván minden egyes vidék más
másféle cobolyprémet szolgáltat. Legkeresettebb az olyan 
cobolyprém, amelynek tömött, sűrű, kissé érdes szőrméje, 
ragyogó fekete, selyemfényű, itt-ott fehéren felcsillanó 
szőrszárvégekkel. Egy ilyen jellegű, tehát kifogástalan 
cpbolyprém ára ma átlagban 1500 koronára tehető.

I A szőrszálak színe, fénye, tömöttsége és hosszúsága 
szerint váltakozik aztán a prémpiacokon a cobolyprém 
ára. Legcsekélyebb értékűek a világos színárnyalatuak, 
s azok, amelyeket mesterséges utakon kell színesíteni.

A cobolyprém rendkívül magas árai mellett nagyon is 
érthető, hogy azt mindenképp utánozni és hamisítani 
iparkodnak. E célból légióként a fanyest, a kolinszki és 
a féhprém szolgáltatnak a kereskedelemnek igen hálá- 
datos anyagot. A tisztességes prémkereskedelem önként 
érthetően nem valódi coboly, hanem legfeljebb coboly- 
féh néven hozza az ilyen utánzatárut forgalomba.

í Az amerikai coboly a szibériainál kevésbé keresett. 
Habár a szőrvégek csillámló fehér csücskét ennél is 

megtaláljuk, a világos barna természetes színezet leg
feljebb az amerikai s az angol piacokon talál értékelést, 
mig egyéb piacokon a sötét színű szibériai cobolyprém 
uralja a maga elvitázhatlan előkelő helyzetét. Az ame
rikai cobolyprémek sorából is a legsötétebb színárnyalatú 
rendszerint a legértékesebb is. Az árértékelésnél a gerezna 
nagysága, térfogata is irányadó a már részletezett szép
ség-követelményeken kívül.

A legutóbbi két év divatja mód felett fölkapta a nyuszt 
és a wyesí-prémet is. A fanyest és a nyuszt értékelé
sénél is a sötét szín az irányadó; mig a valódi kövi- 
nyesttől megkövetelik, hogy kékesszürke gereznát mu
tasson az.

A ritka és becses prémek sorában / első helyen áll 
ma a tengeri vidra, másnéven kamcsatkai hód, amely 
pedig se nem vidra, sem Kamcsatka félszigetén föl nem 
található. Ebből a ritka prémből ma legfeljebb 300 da
rab kerül a prémpiacra, holott pár évtizeddel ezelőtt még 
5—6 ezer drb került évente piacra.

Egy körülbelül 2 m2 nagyságú kifogástalan kamcsat
kai hódprém átlagos ára ma 10000 koronára tehető. A 
kamcsatkahódprém bársonysimaságu, fekete, egyenletesen 
szétoszló, fehér szőrmevégekkel. Minél világosabb árnya
latú ez a prém, annál alacsonyabb az ára. Férfi téli
kabátokon a legbecsesebb és legdivatosabb prémként 
szerepel. Utánzatait a közönséges hód prémjéből készítik, 
amely egyébként maga is eléggé becses prémárut képvisel. 

(Folyt, köv.)

* Főúri vadászat Somogymegyében. Festettek 
Tasziló herceg vörsi és meleggáti nagykiterjedésü birto
kain a közelmúlt heteken tartották meg a szokásos őszi 
nagy vadászatokat. A vendéglátó házigazdán és néjén 
kívül a következők vettek reszt a vadászatokon: 
Trautttnansdorf herceg és neje, Széchenyi Béla gróf 
koronaőr, Eszterházy Pál gróf és neje, Windischgrütz 
Károly herceg és neje, Károlyi Alajosné grófné, Thun 
grófné, Hohenlohe Keresztély herceg, Montenuovo 
Alfréd hérceg, Széchenyi Andor Pál gróf. Az első na
pon a vörsi fácánosban volt a vadászat, ahol 906 darab 
vad esett el. A második napon pedig a meleggáti fácá
nosban vadásztak, ahol 1870 darab vad esett s így két 
napon összesen 2776 darab vad került terítékre.

* Gyászhir. Vettük és közöljük a következő gyász
jelentést: A rimaszombati m. kir. állami erdőhivatal 
tisztikara mély fájdalommal tudatja szeretett kartársának, 
Lakner Lajos m. kir. erdőmérnöknek, f. évi november 
hó 12-én, munkás ételének 43-ik és hivatalos működé
sének 10-ik évében Rozsnyón bekövetkezett hirtelen el
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halálozását. Rimaszombat, 1912. évi november 13-án. 
Nyugodjék békével 1

* Tizenhatmilliós erdővétel. Draskovics Iván gróf 
által a magyar általános hitelbank finánszirozása mellett 
megvásárolt Schaumburg Lippe herceg verőcei és szla- 
tinai uradalom erdőállományából 22,000 holdas bükk- 
erdő 5 miiló köbméter faállományát a Gairard fils 
francia cég barcsi fűrésztelepe vette meg tizenhat millió 
koronáért. A cég már lefizette a vételár egyharmadát 
s a fönmaradó összeget tiz éven keresztül részletekben 
fizeti meg. A barcsi cég a tölgyfából hordódongákat 
készít és azokat Franciaországba exportálja.

544—1912. sz.

Árverési hirdetmény.
Zsibérk község eladja zárt írásbeli ajánlatok

kal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
„Hinter dem Berg“ nevű erdejéből a rendes 

'évi vágásterületén található 105 drb tölgy-törzs 
fatömegét.

Az összes fatömeg szakértői becslés szerint 
96 tm3 mű- és 238 tm3 tűzifát tartalmaz.

Becsértéke 2000 K, melyen alól' a fatömeg 
eladatni nem fog.

Az árverés Zsiberk község hivatalos helyisé
gében 1912. évi december hó 4-én d. e. 
I0 órakor fog megtartatni.

Az árverési feltételek Zsiberk község irodá
jában megtekinthetők.

Zsiberk, (Nagyküküllőmegye), 1912. nov. 13. 
Az elöljáróság:

Müller Márton, Schuller Péter,
bíró. jegyző. '

1912/6956. szám.

Termelt tölgy- és bükk- 
haszonfa eladása.

A diósgyőri uradalomhoz tartozó para’sznyai, 
diósgyőri, szentlélek!, ujhutai és mocsolyástelepi 
kir. erdőgondnokságok kerületében kitermelt 
3510'90 m3 tölgy- és 2225’30 m3 bükkhaszonfa 
kilenc eladási csoportra megosztva, zárt írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni.

Az írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb 1912. 
évi december hó 17-ik napjának déli 12 órájáig 
nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatal
hoz, ahol azok december hó 18-án délelőtt 
IO órakor nyilvánosan felbontatni fognak.

Az árverési és szerződési feltételek, a faanya
gok eladási csoportjainak és kikiáltási árainak 
kimutatása, ajánlati űrlap és boríték a tótsóvári 
m. kir. erdőhivatalnál megszerezhetők.

Tótsóvár, 1912. évi november hóban.
M. kir. erdőhivatal.

_ ELADÓ _ 
900 ezer, 1 éves 
tölgycsemete.

Ára csomagolva és a zalaegerszegi 
vasútállomásra szállítva ezrenként 

7 korona.
Nagyobb vételnél árengedmény!

Zalaegerszegi m. kir. erdőgondnokság. 
__  MOUSPART, m. kir. erdőmérnök. —

TURÍN Í NEMZETKÖZI lÁlÍTRS 

ARANYÉREN.

5ZHBR0RL0M:5V,65. 
FABÖNTÖ-öflUAR 

* - ’: ARA: 40 KORONA
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1161/912. szám.

Pályázati hirdetmény.
Az alólirt m. kir. állami erdőhivatal Arad- 

vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának
1912. évi 4109. K. E. B. számú határozata 
folytán, a lemondás folytán üresedésbe jött, öt 
évenként 50 koronával emelkedő, 700 (Hétszáz) 
korona évi javadalmazásu és az állás elnyeré
séről szóló értesítés vételtől számított 8 napon 
belől elfoglalandó marosborsai kerületi

erdööri állásra
pályázatot hirdet.

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 
37. §-ában előirt minősítésüket, ép és egészsé
ges testalkatukat és az eddigi alkalmaztatásukat 
előtüntető okmányaikkal felszerelt, egy koronás 
bélyeggel ellátott, sajátkezüleg irt kérvényeiket 
a folyó évi december hó 31-ig ide nyújt
sák be.

Az elkésett vagy kellően fel nem szerelt 
pályázati kérvények figyelmen kívül hagyatnak.

Azonos minősítéssel biró pályázók közül az 
oláhul jól beszélők előnyben részesülnek.

Arad, 1912. évi november hó 24-én.
M. kir. állami erdőhivatal.

1561. szám.

Pályázat.
A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti 

főiskola a nagyméltósági m. kir. földmivelésügyi 
minister urnák ez évi 47656—1. A—3. számú 
intézkedése alapján pályázatot hirdet egy kétezer 
(2000) koronás erdészeti tanulmányi ösztöndíjra.

Ez ösztöndíj tanulmányi céljai a következők :
1. a csúsztató ütak Salzkammergutban;
2. a vontató és erdei utak Bajorországban -r
3. az erder vasutak Elzassban és Bukovi

nában ; és
4. a drótkötélpályák hunyadvármegyei Csim- 

pán és szebenvármegyei Szászhétbirák erde
jében.

A tanulmányút tartama 4 hónap.
A tanulmányútról — annak befejezése után 

Vé év alatt a főiskolához részletes jelentés nyúj
tandó be, amelyben a tanulmányút tapasztalatai 
a magyar erdőgazdasági viszonyokkal össze
hasonlítva s a magyar erdőgazdaság fejlesztésé
nek szempontjából mérlegelve tárgyalandók.

Az ösztöndíj elnyerésére igényt tarthat minden 
magyar állampolgári joggal bíró okleveles erdő
tiszt. Ha az ösztöndíj nyertese állami szolgálat
ban van, akkor atanulmánytú ideje alatt teher
mentes erdőtiszti illetményeinek is élvezetében 
marad, de a tanulmányút minden költségét 'a 
sajátjából tartozik fedezni.

Az ösztöndíjra pályázni óhajtók felhivatnak, 
hogy pályázati kérvényüket az erdészeti főiskola 
(ill. akadémia) elvégzését, az eddigi alkalmaz
tatásukat, nyelvismereteiket, esetleges tanulmá
nyaikat igazoló okmányokkal és minősítési táb
lázattal (ill. bizonyítvánnyal) felszerelve, a m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskola rektorához 
a folyó 1912. év végéig nyújtsák be Később 
érkezett folyamodványok figyelembe nem vé
tetnek.

Selmecbányán, 1912. évi november hó 13-án.
A főiskola ezidőszerinti rektora h.

Dr. Fodor.

Faárverési hirdetmény.
A fenesi volt úrbéresek nevében közhírré 

teszem, hogy a tulajdonukat képező erdőben 
mintegy 400 kát. holdon szétszórtan álló és 
a m. kir. Földmivelésügyi Minister úrnak 
23141—1911. sz. rendeletével eladásra enge
délyezett 2045 m3 haszonfára és 976 m3 tűzi
fára becsült 30 — 105 cm. mellmagassági át
mérővel bíró 1442 szál tölgy-törzs a folyó évi 
december hó 9-én d. e. 9 órakor kezdődő 
szó- és írásbeli ajánlattal összekötött árverésen 
a fenesi körjegyzői irodában el lesz adva.

Kikiáltási ár 18809 korona.
Bánatpénz ennek 10%-a.
Az erdő az ompolygalac-fenesi állomástól át

lag 7 km. távolságban fekszik.
Utó-, valamint távirati ajánlatok nem fogad

tatnak el.
A fatömeg az egy tömegben való eladás nem 

sikerülése esetén öt kisebb részletben fog ár- 
vereztetni.

Az árverési és szerződési feltételek, valamint 
a becslésre vonatkozó részletes adatok a hiva
talos órák alatt alulírottnál, valamint a nagy- 
enyedi m. kir. állami erdőhivatalnál megtekint
hetők.

Fenes (Alsófehérmegye), 1912. nov. 13.
Rád Traján, 

úrb. elnök.
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„Korona fegyver“ 5Ä í „JURA FEGYVEROLAJ“ 2

Hírneves vadászok és katonai szaktekintélyek által j® 
elismert legjobb fegyvertisztító-szer, mely a rozsdá- j*  

S5 sodást meggátolja és azt tökéletesen oldja. &

i „jura FONCSOROZÓ“!
& '»i2í A beólmosodott fegyvercsövek legtökéletesebb tisz-

tító-szere. Kaphatók minden nagyobb fegyverkeres- *4  
i'í kedésben és a JURA FEGYVEROLAJ-LABORATO- £ 
Jí RIUMBAN, ABONY, PESTMEGYE. Ára: 1 kis üveg í® 
2; (100 gr.-os) 1 K, nagy üveg (300 gramm) 2 K 50 f. í® 
& Foncsorozó ára 1 korona. jjg

2. Kiviilfekvö gyiisaögek ennélfogva ki van zárva a gázok visszatolu" 
ása áltál okozott rozsdásodéi.

3. Különleges, többszörösen szabadalmazott önműködő'tölténykivető, 
mely ellenkezően minden más kivetővel sobasincs fe huzva, hanem csak akkor 
húzódik fel és hajit ki, midőn két töltény kilövetett ennélfogva korlátlan tar
tósággal -bir.

4. Saját, szabadalmazott közvetlen a závárzat rugóját rögzítő biz- 
ositással, mely ellentétben a más^fegyvereknél alkalmazott biztosításokkal egye-

5. Tisztán elsőrangú anyagból készült csövek a legjobb acélból, a kép
zelhető legjobb lövési eredményekkel.

6. A legkisebb részletekig kitűnő és elsőrangú kidolgozás.
Azonkívül bármely fegyver ellátható a Fűkért különleges szabadalmazott 

závárzatával, mely a csöveket az eddigi teljesen szabadon fekvésükben .is meg 
ragadja s mintegy lecsavarva tartja; minden fegyverhez, különösen füstnél
küli lőpor használhatónak legmelegebben ajánlható.

Á korona fegyver mint golyós, serétes kétcsövű s mint hármas csővü fegyver
Részletes árjegyzéket úgy erről, valamint minden más vadászfegyverről ki-

Fűkért G. cs. és kir. udv. fegyvergyáros . WEIPERT (Erzgebirge.)
Faiskolaterület 100 hold.

....... — MAGYAR -------FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM
rMAGYARORSZÁG FATERMELÖINEK ÉS FAKERESKEDŐINEK LEGELTERJEDTEBB

Fakereskedőknek szánt 
faárverési és erdőel
adási hirdetmények köz
zétételére a legalkalma- 
:: sabb organum. ::

"I SZAKLAPJA
---------- VV-------

7 Szerkesztőség s kiadóhivatal

BUDAPEST,
' VI., Podmaniczky-utca 71. 

Mutatványszámmal szi
li vesen szolgálunk. ::

Jegenyei enyőmagot 
és Csemetét, 

Tölgymakkot,
Tölgycsemetét,

mindennemű egyéb

I

előjegyzéseket kér

FARAGÓ BÉLA
csász. és kir. udvari szállító 

magyar magpergető gyára 
Erdészeti csemete-telepek

ZALAEG E RSZEG.
Árajánlattal kívánatra szívesen szolgálok.

ajánl

ül
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárt.
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MAGYAR ERDÉSZ
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP. 

BORSOD-GÖMÖR-HEVESMEGYÉK ERDÉSZETI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én.

Segédszerkesztő és a kiadóhivatal vezetője :
SZÉNÁSSY BÉLA Jólsva, Gömör m. 

hova az előfizetési .és hirdetési dijak küldendők.

Felelős szerkesztő:
MITSKE GUSZTÁV, n. p. RIMABÁNYA 

hová a lap szellemi részét illető közlemények küldendők.

Elöílzetési ár:
Egész évre 14 K. Fél évre 7 K
Egyes szám ára .................... 1 K.

Vadászati főmunkatárs :

Remetei KŐVÁRY JÁNOS Budapesten.

Előfizetéseket Budapesten elfogad:
Ifj. NAGEL OTTÓ könyvkereskedése 

.Múzéum-körút 2-ik szám.

Olvasóinkhoz!

A „Magyar Erdész“ megjelenését egész szak
közönségünk örömmel üdvözölte, mert rég óhaj
tott vágynak teljesülését látta benne s egy oly 
hézagot pótolt, mely most, megszűnésekor annál 
tátongóbb űrt fog hagyni maga után.

Megalapítójának és több éven át lelkes veze
tőjének letörtével átvettük a szerkesztést és a 
vezetést, bízván lelkesebb szaktársaink hathatós 
közreműködésében.

Elvállalt kötelezettségünknek a legjobb aka
rattal, őszinte lelkesedéssel, önzéstelenül igye
keztünk megfelelni, erre több éven át folytatott 
munkásságunk a tanunk Vittük a „Magyar 
Erdész“ ügyét előre, dacára a napról-napra 
hanyatló szellemi támogatásnak, dacára az 
anyagi küzdelemnek, és a lap kiállítása körül 
felmerült technikai nehézségeknek.

A szerkesztőség Rimócán, a kiadóhivatal 
Jolsván, a nyomdánk pedig Ungváron volt! A 
kinek alkalma nyílt valamely szerkesztőségi és 
kiadóhivatali ügy kezelésébe beletekinteni, nagyon 
is méltányolni tudja azt a nehézséget, mely e 
széttagoltság miatt, a lap fentartásával járó 
óriási munkát mennyi meddő munkával szapo
rította.

Nekünk pedig a lapszerkesztés nem volt az 
életfentartó foglalkozásunk. Testet, lelket el- 
fárasztó, elhanyagolást nem tűrő hivatalos teen
dőink mellett, szabad időnknek teljes feláldozá
sával feleltünk meg a belénk helyezett bizalom
nak, hat éven keresztül. S ezt csupán szakbeli 
érdekeink felkarolásáért, csupán szakunk fel

virágoztatása iránt táplált lelkesedésből, hogy 
csekély erőnkhöz képest, bármi kevéssel, de 
hozzá járuljunk mindnyájunk közös ügye bol
dogulásának eléréséhez, ne csak a mások 
verejtékes munkájának gyümölcsét élvezzük, 
hanem ezt a gyümölcsöt megtermő fát, odaadó 
búzgósággal magunk is ápolni segítsük.

Legnagyobb elösmeréssel emlékezünk meg e 
helyen és ez alkalommal lapunk lelkes munka
társairól, kik minket igyekezetünkben mindvégig 
istápolni iparkodtak, hálásan köszönjök minden 
egyes olvasónknak szíves támogatását.

Sajnos azonban, úgy az ő, valamint a mi 
erőlködésünk is kevésnek és gyöngének bizo
nyult a mindinkább elhatalmasodó közönnyel 
sikeresen megküzdeni.

Napról-napra kevesbedett azok száma, kik 
velünk egy akarattal, egy sorban küzdöttek.

És bár a lapnak béltartalma külsőleg talán 
nem is mutatott hanyatlást, hanyatlott erőnk, 
mely a lassanként mindinkább jelentkező szel
lemi munkahiányt pótolni képes leendett.

Nincsen mit takargatnunk, nincs mit eltitkol
nunk, hogy főleg a szellemi támogatás hiánya 
az, a mi lapunk további fentartását lehetet
lenné tette.

Bár az anyagi támogatás sem volt oly mérvű 
előfizetőink részéről, mely egy lap fennállását 
legalább anyagilag biztosítani lett volna hivatva. 
— Hiszen elég a negyedévenként megjelent elő
fizetési hátrálékok kimutatására egy pillantást 
vetni s kiki meggyőződhetik igazságunk felől.

S bár minket az anyagi érdek soha sem 
vezetett, azért mégsem követelheti tőlünk 
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senki sem a további kitartást — még anyagi 
áldozatok árán is.

Kötelességünknek tartottuk olvasóinknak őszin
tén feltárni a helyzetet, lássanak tisztán s ne 
érhessen minket a gáncs, midőn az eddig maga
san hordott lobogót lehanyatlani látják.

Vegyék kezükbe azok, kiknek lelkesítő biz
tatása most is kezeink között van, álljanak az 
élére azok, kik vállalkozásunknak szóban és 
írásban támogatást, segítséget ígértek: mi ezen
túl is kiveendjük részünket a közös munkából!

Tegyenek kísérletet vele, mennyi önmegtaga
dásra, mennyi türelemre és mennyi küzdelmes 
munkába kerül ezt a célt szolgálni akkor, midőn 
más boldogabb halandó fáradalmait piheni ki 
a mindennapi kenyérkereset után.

De ne panasszal zárjuk le ez év s egyszer
smind lapunk ez alakjának utolsó számát.

Tartsuk meg a reménynek egy halavány 
sugarát, mely a messze jövő áthatolhatlan 
sötétségéből biztatóan, hivogatólag int s mely 
megerősít hitünkben, hogy lesz még egy hiva- 
tottabb, erősebb kéz, mint a mienk volt, és 
védelmébe veszi az aláhanyatló ügyet.

A „Magyar Erdész“ ezentúl mint egyesületünk 
közlönye fog megjelenni negyedévenként egy
szer. Egyesületi ügyeinken s a három vármegyét 
közvetlenül érdeklő kérdéseken kívül, közérdekű 
tárgyakat is felkarol, s épen azért kérjük ügyeink 
iránt érdeklődő előfizetőink közül azokat is, 
kik nem tartoznak szorosan véve a három vár
megye kötelékébe, hogy a lapot továbbra is 
támogatni szíveskedjenek.

Előfizetési árát az egyesülni választmánya 
6 koronában állapította meg egy esztendőre.

Kérjük mindazokat, akik a „Magyar Erdész"-t 
ez alakban is járatni óhajtják, hogy ebbeli 
nyilatkozataikat, illetve előfizetéseiket a lap 
eddigi kiadóhivatalához Jolsva (Gömör megye) 
szíveskedjenek beküldeni.

Mindazon előfizetőknek, akik már az 1913. 
évre is előfizettek, az előfizetési összeget egy
idejűleg postautalványon visszaküldjük.

A szerkesztőség és kiadóhivatal.

Az erdő-ápolás az erdőkezelő és erdő
rendező hatáskörében.

Irta Mitske Gusztáv.

Mai erdőgazdaságunkban az erdő-ápolás alatt nem 
érthetjük a fa-egyedek oly. mérvben való istápolását, 
amint azt a kerti, avagy a mezei növényekkel megtesszük, 
mert az ily nagy áldozatokat az erdő nem bírná vissza
fizetni. De másfelől mégsem szabad az erdőt kizárólag 
a természetre bíznunk, ha megfelelő gondozással, költ
séggel és fáradsággal értékét kétszerte, sőt háromszorta 
emelhetjük.

Az erdő-ápolás fontos feladatának keresztülvitelénél 
az erdőkezelőnek és erdőrendezőnek karöltve kell el
járnia, ha azt várjuk, hogy a fáradságot siker koronázza. 
Bajos a határt élesen megvonni, mely e téren egyrészt 
az erdőkezelő, másrészt az erdőrendező teendőit jelöli 
meg, mégis megkísérlem azok csoportosítását.

Minden gazdálkodás bizonyos alapelveken nyugszik, 
melyeknek figyelmen kívül hagyásával az önmagától 
összedől. Az erdőgazdálkodásnak sarkalatos törvénye és 
célja: az erdőállomány és az erdőtalaj teljes termő
képességének fentartása. Ezen általános kereten belül 
különféle felfogások érvényesülhetnek.

Az erdőkezelő hivatásából és kötelességeiből kifolyólag 
a legnagyobb jövedelmezőséget tűzi ki célul, azaz arra 
törekszik, hogy a gondjaira bízott tőke a lehető legna
gyobb kamattal jövedelmezzen.

Ez vezérli, ez tetteinek indító rugója. Az erdőrendező 
azonban nem tekintheti az erdőt egy nagy fagyárnak, 
melyben minden csak egy célnak, a legnagyobb jövedel
mezőségnek szolgál, hanem az erdőgazdasági oldalán 
kívül, annak ethikai, esztétikai és a közjó iránti hivatá
sát és feladatát is figyelembe veszi. Nem követeli tehát, 
hogy az erdőtalajnak évi járadéka legyen a legnagyobb, 
amely mellett ugyan jelenleg az erdőtőke a legnagyobb 
kamatokat nyújtja, de végeredményében a sárjerdő-üzem- 
módhoz avagy oly üzemmódokhoz vezetne, melyek az 
erdőtőkét mindinkább csökkentenék, hanem a jövőbe 
tekint, s azon lehető legnagyobb abszolút tiszta jövedel
met keresi, amely állandó s amely mellett az erdő tő
kéjét, ha nem is emeli, de legalább megtartja, bár a 
jelenben nyújtott jövedelem az előbbinél alacsonyabb is.

Természetes, hogy ezen egymástól lényegesen eltérő 
két felfogást egyaránt módosítják az erdőbirtokos igényei 
és az erdőbirtok minősége az erdőtörvény szempontjából.

Az erdőtörvény a 17. §. alá tartozó erdőbirtokokra 
nézve kimondja, miszerint azok a tartamosság és a ta
laj termőképességének fokozása szempontjából szigorú 
tartamos üzemben, a térszakozás alapján kezelendők s 
mielőbb oly szabályos állapotba hozandók, amely a ki
tűzött céloknak megfelel s az erdőgazdálkodás rendszeres 
folytatását biztosítja.

Amennyiben ezen előirt szabályos állapot elérése csak 
lassankint, hosszú időn át, következetesen a kitűzött 
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irányban folytatott rendszeres gazdálkodás mellett érhető 
el, okvetlenül szükséges, hogy az erdő előre megállapí
tott terv szerint kezeltessék. Azon útat és módot részle
tesen kijelölni, melynek követése mellett az erdő a leg
rövidebb idő alatt és a legkevesebb áldozattal juttatható 
az óhajtott szabályos állapotba — az erdőrendező fel- 
aladata.— Látjuk tehát, hogy az erdőtörvény is módosí- 
tólag hat mindkét felfogásra s különösen az erdőkezelőjét 
szorítja meg, inkább hozzá simulván az erdőrendezőjéhez, 
miután érvényesítésére nagyobb tért enged.

Az uralgó viszonyok, mint a kereslet és munkásviszo
nyok azok, melyeket az erdőkezelő céljainak teljesen 
felhasználhat s melyek tekintetében az erdőrendezővel, 
különösen az erdőápolás terén, a két felfogás különfélesége 
következtében ellentétbe jön. Az erdőkezelő a már említet* 
korlátokon belül arra fog törekedni, hogy a hozamokat a 
kívánt fatömeg és érték tekintetében emelje s ezt csakis 
az állabápolással érheti el, amit feltétlenül elfogadva, de 
jogos felfogásából kiindulva, azon esetben, ha az erdő
ápolás .anyagi áldozatokat kíván, nem hajlandó azt a 
jelen jövedelmének rovására meghozni. Itt kell tehát az 
erdőrendezőnek hathatósan közbe lépnie.

Az általános felfogások és az azokat korlátozó, vala
mint fejlesztő tényezők vázlatos megjelölése után áttérhe
tünk az egyes feladatokra.

A jövedelem tényleges fokozása az erdőkezelő első 
feladata, de az erdőrendezőnek is arra kell törekednie, 
hogy a gazdasági viszonyok kellő figyelembe vételével 
lehető legmagasabbra emelje a hozamokat úgy tömeg, 
mint érték tekintetében. Ennek keresztülvitelére egyedüli 
eszköze az üzemterv, melyben az egész erdőgazdálkodás 
kifejezést nyer, amely részletesen kijelöli, hogy hol, mikor, 
mi módon és mily mérvben történjék az erdők kihasz
nálása, miként teljesítendő a felújítás és mely más erdő
gazdasági teendők szükségesek, hogy az erdő jókarba 
helyeztessék és abban fentartassék. Miután pedig az 
erdőtörvény e célt csupán az erdő szabályos állapota 
által véli elérhetőnek, szükséges, hogy a gazdasági belső 
és külső viszonyok beható mérlegelése után egy meg
felelő szabályos állapot fölállíttassék, s a részletes sza
bályozás annak mielőbbi elérésére irányíttassék.

A szabályos erdő létérdeke az erdőápolás. Természetes 
tehát, hogy az erdőrendező fő figyelmének arra kell 
irányulnia s azt egész terjedelmében az üzemterv intéz
kedései közé fölvennie.

Erdészeti szempontból az erdő-ápolás áll: a talaj
ápolásból és a faállomány-ápolásból. A talajápolás célja: 
a talaj termőképességét állandóan fentartani, sőt lehető
leg fokozni. E cél elérésénél az erdőrendezőnek arra kell 
törekednie, hogy a talaj-javító fanemek koronái által 
folytonosan beárnyékoltassék, s az alomtakaró gondosan 
fentartassék.

Tehát felveszi az üzemterv keretébe a tisztások be- 
erdősítését, a hézagos fiatalosok pótlását, a legeltetés, 
alomszedés, általában a mellékhasználatok részletes sza

bályozását, s mindenek előtt kiválasztja azon fanemeket, 
melyek elsősorban a birtokos igényeit leginkább ki
elégíthetik s azok fentartását avagy telepítését ott és 
akkorra írja elő, amint azt a talaj ápolása megkívánja. 
A faállomány-ápolással azt akarjuk elérni, hogy minden 
faállomány olyképen fejlődjék, hogy mindig a termelő
helyhez képest a lehető legjobb növekvéssel bírjon s a 
kitűzött gazdasági célnak megfeleljen. A míveletek az 
állomány életkora szerint különbözők. Ezek közül az 
erdőrendező csak azokat karolhatja fel, melyeket az 
erdő jelen állapota feltüntet és megkíván. Szabályozza 
tehát az áterdőléseket, gyérítéseket és tisztításokat.

Az erdőápolás keresztülvitelének fontos feladata tel
jesen az erdőkezelő vállaira nehezedik. S jóval nagyobb 
munka várakozik reá, mint az erdőrendezőre, mert nem 
szabad csupán az erdőrendező által felállított teendőkkel 
megelégednie, aki csupán a jelen állapotból ítélheti meg 
a szükséges feladatokat, hanem úgy a talaj-ápolás, mint 
a faállomány-ápolásnál, annak fejlődéséből kifolyó vál
tozásokat figyelemmel kell kísérnie, s az üzemterv kere
tébe fel nem vehető intézkedésekkel a talaj termőképes
ségének fokozására és a megfelelő fatömeg és érték 
gyarapítására törekednie. Lehetetlen mindazon mívelete- 
ket felemlíteni, melyek az erdőápolás érdekében az 
üzemterv rendelkezésein kívül teljesítendők, oly sokfélék 
és esetlegesek azok; pl. az állomány zsenge korában 
védendő a külső veszélyek ellen, fejlődése elősegítendő, 
a kívánt elegy fentartandó stb., idősebb állományokban 
az előserdény ápolandó, az előirt áterdőlések, gyérítések 
ismétlendők stb.

Csoportosítva eként az erdőápoiás teendőit a két 
hatáskörben, mérlegeljük mennyiben jogosult az.

Az erdőkezelő hatáskörébe utalt nagymérvű erdőápo
lási teendők nem szorulnak indokolásra, hisz az erdő
kezelő a legnagyobb érték elérésére törekszik, minél
fogva előtte az erdőápolás, különösen a faállomány-ápolás 
tulajdonképen sokkal fontosabb művelet, mint maga az 
állomány megtelepítése, mert hogy valamely fiatalos, — 
jött légyen az természetes avagy mesterséges úton 
létre, — minő értékkel fog bírni, az első sorban attól 
függ, hogy mennyi szakértelemmel, szorgalommal, hogy 
úgy mondjuk szeretettel gondozták.

A talaj-ápolás és az állomány-ápolás azon műveletei, 
melyek nemcsak hogy áldozatot nem kívánnak, de 
keresztülvitelüknél a kitűzött cél elérésén kívül még 
tetemes jövedelmet nyújtanak, nem bírnak fontossággal 
arra nézve, vájjon az egyik vagy másik hatáskörbe 
osztjuk, mert mindkét fél a jövedelem fokozását célozván, 
magától értetődik, hogy az erre kínálkozó alkalmat egy
aránt megragadják.

Sokkal fontosabbak ama erdőápolási műveletek, melyek 
gyakran csak nagyobb áldozatokkal vihetők keresztül, 
minők a tisztások beültetése, a hézagos fiatalosok pót
lása és a tisztítások.

Az erdőrendező hatáskörébe felvett tisztítások alatt 
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nem értendők a fiatalosok fejlődésének előmozdítására 
szükséges gyomfák eltávolítása. Ezt, ha az erdőrendező 
annak szükségességét a becslés alkalmával fel is ismeri, 
legfeljebb figyelmeztetésül a részletes állományleirás 
„üzemre vonatkozó megjegyzés“ rovatában jelölheti meg, 
részletesen nem is szabályozhatja, mert nem tudhatja, 
mikép alakulnak a viszonyok, mily mérvű legyen a tisz
títás, esetleg a szükséges pótlás, mindezt csak a tény
leges ápolás mutatja meg, amely tisztán az erdőkezelő 
feladata lévén, csupán annak hatáskörébe tartozik. De - 
már oly fiatalosok tisztítása, melyekből a múlt mulasz
tásai következtében a tenyészteni óhajtott fanem kiveszett, 
avagy teljesen el van nyomva, oly állományok tisztítása, 
melyek faneme a gazdaság céljainak meg nem felel, 
avagy a fordulókort el nem érve, a talaj termőképessé
gét veszélyeztetik, okvetlen az erdőrendező hatáskörébe 
veendők fel, s az üzemtervben részletesen szabályozan- 
dók, a szükséges pótlások, illetve a teljes felújítások 
előirandók.

Követeli ezt már maga a rendszeres erdőgazdálkodás 
fogalma, mert gazdálkodni csak tervszerűen lehet. Oly 
fontos érdekek ezek, melyek okvetlen megkövetelik a 
szabályozást, s ennek következtében a fent érintett tisz
títások csak úgy, mint a tisztások beerdősítésének és a 
hézagos fiatalosok pótlásának teendői első sorban kell, 
hogy az erdőrendező, hatáskörébe tartozzanak, mert azok 
nélkül egész müve, az üzemterv, csonkává és bizony
talanná válnék.

Az erdőtörvény megköveteli a rendszeres erdőgazdál
kodást, s annak alapjául a szabályos erdőállapotott tűzi 
ki, minek elérését a legrövidebb idő alatt kívánja. Egy 
erdőt nagymérvű áldozatokkal be lehetne aként rendezni, 
hogy mihamar eléretnék a kitűzött szabályos állapot, de 
az ily gazdálkodás, ha talán rendszeresnek mondható 
volna is, de okszerűnek bizonyára nem. Ezért maga az 
erdőtörvény utasítása a „legrövidebb idő" mellé helyezi 
a „lehető legkisebb áldozatok árán“ s az erdőrendezőnek 
kötelességévé teszi e kettőnek leghelyesebb összeegyez
tetését.

Az erdőrendezés további feladata, hogy ezen kereten 
belül aként szabályozza a gazdálkodást, mely lehetővé 
teszi a birtokos igényeit kielégítő rendszeres gazdálkodás 
folytatását.

Nem terjeszkedünk ki azok felemlítésére, hogy mily 
behatóan kell az erdőrendezőnek mérlegelni a külső és 
belső gazdasági viszonyokat, mig megtalálja azon utat, 
mely a legrövidebb idő alatt, de egyszersmind a leg
kevesebb áldozatok árán a kitűzött cél elérésére vezet, 
hanem áttérünk azon feladatok tárgyalására, melyeket a 
fölállított kereten belül, a rendszeres erdőgazdálkodás 
folytatásának lehetősége a tisztításokkal szemben tá
maszt.

Tegyük fel, hogy valamely erdőbirtoknál a fiatalosok
ban nem szívesen látott vendég a nyír és nyár. Nem 
vonjuk kétségbe különösen a nyírnek létjogosultságát, 
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hisz más viszonyok között sokoldalulag becses fanem 
az, s tűzereje is, mint azt tudományos kísérletek bizo
nyítják, a bükké után következik, azzal összehasonlítva 
ugyanis a nyír tűzereje nyers állapotban 0'85, szenitve 
0’9. De mi haszna, ha a kohókban puhasága következté
ben egyáltalán nem használható, vagy legfeljebb kis. 
mértékben más fanem keményebb szenével vegyítve, s 
akkor sem előnyösen. Bányafának egyáltalán nem 
alkalmas, tűzifának sem nagyon kedvelt. Élettani 
tekintetben sem felel meg a fölállított keret kívánalmai
nak, gyér lombozata nem lévén képes a talajt az idő 
viszontagságaitól megvédeni, sőt azt teljes rombolásuk 
martalékául dobja oda, mert elegyetlen állabot alkotva, 
csakhamar kiritkul s magas fordulókat meg nem érhet
vén, kipusztul.
- Világosan mutatják ezek, hogy az ilyen körülmények 
között a nyír és nyár nem képezheti a tenyésztés tár
gyát s ha a rendszeres gazdálkodásra berendezendő 
erdőterületen mégis előfordulnak, nagyon természetes, 
hogy azokat az erdőrendezőnek figyelembe kell vennie, 
azok fokozatos eltávolítására, más megfelelőbb fanemek
kel leendő helyettesítésre törekednie, önként értetődik, 
hogy a rendelkezésre álló eszközök közül azt választva, 
amely a legkisebb áldozatot kívánja meg. Hogy mily 
fontos ezeknek szabályozása, elegendő arra rámutatni, 
miszerint ezeket nem véve fel az üzemterv keretébe, de 
a többi intézkedéseket végrehajtva, a vágások esetleg 10 
éven át 70—80 éves nagyrészt kipusztult nyires állo
mányokba esnének.

Hátra volna még az áldozatok azon mérvét megálla
pítani, mely mellett a tisztítások előnyösen keresztül 
vihetők.

Azon esetben, midőn a tisztításokból kikerülő aláren- 
deltebb faanyag annyira értékesíthető, hogy a tisztítás 
esetleg az ültetés költségei is fedeztetnek, habozás nél
kül foganatosítandók.

Sokszor azonban oly lanyha a kereslet, hogy a tisztí
tásokból kikerülő gyomfák egyáltalán nem értékesíthetők, 
s a tisztítás csakis rendes favágási bérek mellett vihető 
keresztül.

Az utóbbi esetekben fontolóra kell venni, vájjon a 
jelenben hozott áldozat megtermi-e gyümölcsét.

Tekintsünk el a közvetett hasznoktól, u. m. a szabá
lyos állapot gyors elérése, ezzel értékesebb és meg
felelőbb állomány létrejövetele, a talaj termőképességé
nek fentartása, az érdőgazdálkodás céljaira szánt terület
nek helyesebb kihasználásától, s vegyük fel a tisztítás 
és telepítés érdekében hozandó áldozatok legnagyobb 
mértékét a legalacsonyabb egységárakkal számítva.

Vegyünk fel egy 80 éves vágásfordulóban kezelt 30'90
k. hold kiterjedésű erdőrészletet, amely III. th. osztályú 
faneme nyár, nyír 0'7, teljesen elnyomva 0-3 lúcfenyő 
záródása 0'8, kora 10 év és amely a IV-ik forduló
szakban jön kihasználás alá, tehát átlag 70 év múlva, 
ültetésre fölvéve 15'45 k. hold.
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Vegyünk fel még egy 23'18 k. hold kiterjedésű erdő
részletet, amely III. th. osztályú 0'6 nyír, nyár, mig 0'3 
bükk és a 0'1 tölgy teljesen el van nyomva: kora 10 
év, záródása 0'7, á Ill-ik fordulónak végén jön kihaszná
lásra, tehát 60 év múlva.

Ha így hagyjuk az állományt, a tölgy minden bizonnyal 
teljesen kipusztul, a bükk már most is el lévén nyomva, 
de lassúbb növekvése következtében is szintén nem lesz

képes a nyírrel megküzdeni, ha nem is teljesen, de 
nagyrészt eltűnik 60 év múlva, tehát kihasználás alá 
kerül egy 70 éves, valószinüleg 0'3 záródásu elvénhedt 
nyír-állomány, néhány szánalmat gerjesztő bükkel. Mily 
értéket fog képviselni ez? Holdankénti fatömege 41 m3 
lesz, 1 ürm.3 1'30 koronával számítva, összes értéke tehát 
1909'38 korona. Állítsuk most ismét szembe a telepí
tendő új állomány kiadásait és bevételeit.
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A telepített állomány értéke kihasználáskor 17028’20 K
Levonva a kiadásokat 10975’40 K

Marad több 6052 80 K
Levonva belőle a fenti nyirállomány értékét: 1909’38 K

Marad tiszta jövedelem: 4143’42 K
De ehez ismét azon tőkét kellene kamatos kamatai

val csatolni, melyet megmentettünk, midőn a már telepí
tett tölgyet és bükköt a végelnyomástól felszabadítottuk.

Azonban nem minden esetben lesz ily kedvező az 
eredmény, mert a kiadások nem változnak, holott a fa
nem kevésbé értékes lehet, s a felújítás az egész terü
letre kiterjedt. Ily esetekben kell az erdőrendezőnek be
hatóan mérlegelnie a közvetett hasznokat is és helyesen 
megállapítania az áldozat mérvét.

Bizonyos, hogy az e téren meghozott bármely kiadás 
a jelenre nézve áldozat, de az is bizonyos, hogy az ily 
áldozatot meg kell hoznunk, ha valamely erdőbirtokon 
nemcsak a jelenben, de a jövőben is rendszeresen gaz
dálkodni óhajtunk.

(^Erdészeti technológia^

A cellulose és derivátjai.
A viskose és viskóid.

Közli Skolka József.

Nehéz volna eldönteni, hogy a cellulose változatai 
között melyiket illeti a babér, melyiké legyen az első
ség? Egyaránt elsőrendű anyagokról van szó és nem 
tudnók már talán egyikét sem nélkülözni.

Történetükben alig pár évtizedet számlálhatnak, s már 
is közkincsévé, áldásává lettek az emberiségnek. Az 
egyik finom, puha remek selyem ruhát ad asszonyaink 
és lányainknak, s azokhoz leheletszerű, ragyogó csipkét 
díszítésül, melynél ragyogóbb csak viselőjének örömtől 
sugárzó szeme lehet. Közeli testvére odaáll védő-lovag
nak, félelmes fegyverrel — a lőgyapottal — kezében. 
A harmadik szerényen a tudomány szolgálatába áll — 
papiros alakjában, egy másik a háztartást látja el min
denféle használati dolgokkal s midőn már a szegényebb 
sorsú népen is segíteni akar, hogy ellássa őt az eddig 
csak a gazdagok számára létező és hozzáférhető dísz, 
kényelmi és fényüzési tárgyakkal, sok nehéz küzdelem 
árán még el sem érve a győzelem tetőpontját, hogy 
babérjain, mint celluloid megpihenhessen: vetélytársul 
oda áll a nálánál sokkal fiatalabb testvére, sokkal sze
rényebb, őszintébb természetével, melyben nincs álnok
ság, nincs a veszedelemnek még árnyéka sem és helyet, 
őt jogosan megillető helyet kér szerénységével, mély 

csendességben, önbizalom és öntudatával belső értéké
nek elmaradhatlan győzelmének biztos reményében, és 
ez a — viskose és viskóid.

1892-ben vettek rá szabadalmat Angliában, Cross, 
Bevan és Clayton, és az anyagot, melyet cellulosénak 
nátronnal való kezelése és szénkénegnek hozzáadásával 
nyertek: nagyfokú nyulékonysága és ragasztó képességé
nél (viskosítás) fogva folyékony alakban viskosénak, 
a szilárd állapotban levőt pedig viskóidnak ne
vezték el.

A találmány veleje az, hogy a cellulose nátron hatása 
folytán szénkénegben egy igen nyulékony oldatot, vis- 
kosét ad, mely a levegőre hozva, oldószereinek elpárolog- 
tatása folytán megszilárdul, megkeményedik, vagyis 
.viskóiddá válik.

Vegyileg tekintve, Cellulosenatrium-xanthogemattal van 
dolgunk és összetétele Ce Os CS2 Ma képletnek 
felel meg.

A szabad levegőn és közönséges hőmérséklet mellett 
lassan elpárolognak az oldószerek s később megszilárdul, 
de a tömeg még mindig Mz-tól van áthatva, melytől 
vízben való mosás útján könnyen megszabadíthatjuk. A 
viskosénak a szilárd modifikációba való átmenetele olyan 
lassú, hogy elég időt enged a nyulékony anyagba külön
féle festékek, vagy az elérni szándékolt utánzatoknak 
megfelelő bármily más anyagoknak por alakjában való 
hozzákeverésére és azoknak huzamosabb gyúrása, keve
rése és hengerelése által teljesen homogén anyag léte
sítésére. Ez által módunkban van belőle márvány, ele
fántcsont, teknősbékacsont, szaru, borostyán, tajték stb. 
anyagokhoz teljesen hasonló és felismerhetetlenségig hű 
utánzatokat nyerni, ép úgy mint a celluloidból. A hő
mérséklet emelkedésével fokozott gyorsasággal megy 
végbe a megszilárdulás folyamata s így szabályozható 
hővel azt céljainknak megfelelően fokozni vagy lassítani 
módunkban van aszerint, amint a fest- vagy pótanyagok 
hozzáadásához rövidebb vagy hosszabb időre van szük
ségünk.

A viskose előállítása.
Nyersanyagul szolgál tetszésszerinti készítményü tiszta 

cellulose, és egészen mindegy, akár fa, gyapot, len vagy 
kenderből vagy az ezekből készült rongyok, illetve fa
anyag nélküli papiros alakjában használjuk is azt. 
Tekintve azonban, hogy a cellulose folyékony reagenciák- 
nak lesz alávetve: szükséges, hogy az egész terjedelmé
ben a lehető legegyenletesebben *és leggyorsabban men
jen véghez, ezt pedig annál biztosabban érjük el, minél 
apróbb alakban, szálakban alkalmazzuk a cellulosét. 
Ezért az elősorolt anyagokat előbb fel kell aprítani, meg- 
őrleni, hogy legfeljebb 1—2 mm. hosszú szálakban 
nyerjük a cellulosét, s így a fenti anyagok mellett — 
amint annak idején rámutattunk — e célra a fürészpor- 
ból készült, vagy a papírgyártásnál szálrövidség miatt 
fel nem használható cellulose-hulladék a legmegfelelőbb 
és egyúttal a legolcsóbb anyagul szolgál.
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Kis mennyiségben házilag és különféle kisebb tárgyak 
készítésére, vagy mindenféle kísérletekre igen egyszerűen 
a következőkép állítjuk elő :

Szétfoszlatott fehér itató-papirt, vattát, vagy fehér 
vászonrongy-darabokból nyert, esetleg papírgyárból szer
zett fehérített celluloséból légszáradt állapotban lemérünk 
bizonyos mennyiséget pl. 0’50 klgrot. Ezt egy nagyobb 
porcellán vagy üveg tálba téve, 0 25 klgr. marónátronból 
(szóda) öt-hatszoros vízből készült oldattal (fa-, üveg- vagy 
porcelánból való keverővei) egyenletes keverés mellett 
lassan leöntjük, hogy az oldat az egész tömeget lehető
leg egyformán hassa át. A tálat lefedve 1—2 óráig 
nyugodtan hagyjuk, mialatt a cellulose natroncelluloséba 
megy át. Az egészet azután egy vászonzacskóba tesszük 
és a fölös vizet kipréseljük. Az így nyert natroncellulosét 
egy magas (pl. befőttes) üvegbe téve, súlyának 40 % át 
kitevő szénkéneggel öntjük le és üveglappal lefödve 2—3 
óráig pihenni hagyjuk. Az anyag előbb áttetsző, majd 
erősen nyúlós enyvszerü állományba megy át, és ez 
a viskose. Hogy ezt további kísérletre használhatóvá 
tehessük: kellő vízmennyiséggel kell azt leönteni, amikor 
a folyadék aljára a még fel nem oldott részecskék üle
pednek le és felső része átlátszó, kissé sárgás folyadékot 
mutat, mely nem más, mint vízben feloldott viskose.

A vízmennyiség, melyet a viskóséra önteni kell, telje
sen tetszésünktől függ, mert az vízben teljesen oldódik 
s így beszélhetünk 10—15—20 stb. %-os vagy tömör 
viskose-oldatról. A concentrált oldatnak a szilárd viskóidba 
való átmeneteihez kevesebb, a hígnak több idő szüksé
ges, amint ez önként érthető.

Ha ily oldatból tisztán, vagy tetszésszerinti festékkel 
vagy pótanyaggal keverten egy üveg vagy horganyozott, 
de kis szegéllyel ellátott lemezre bizonyos mennyiséget 
öntünk s pormentes helyen a viz elpárolgásáig magára 
hagyjuk, esetleg ennek siettetése végett kissé, de leg
feljebb 30 —4Oo-ig melegítjük: a felhasznált folyadék 
mennyiségéhez mérten vékonyabb vagy vastagabb lemez
két nyerünk, átlátszót a tiszta, megfelelő színűt a 
festett anyagból, és ez a viskóid, illetve utánzat. Az 
összes körülményeknek, felhasznált anyag, annak súlya, 
értéke, hőmérsék, idő, stb. pontos feljegyzésével nyerünk 
egy útmutatót hasonló, nagyobb tömegű anyag készíté
sére, annak tartamára és kerüköltségeire.

Ha az így nyert szilárd viskoid-lemezeket óvatosan 
leszedjük, fölös és többszörös vízbe kell őket mártani, 
hogy az anyaghoz tapadó nátrontól megtisztítsuk, mert 
utóbbi a levegőből igen mohón felveszi az oxygént, s ez 
a termék színét és fényét hátrányosan befolyásolná. A 
kiöblögetett lemezeket azután újra megszárítjuk és mi
után ezek vízben még mindig felolvadnának: egészen 
lOOo C-ra felmelegítjük, amikor vízben oldhatatlanokká 
lesznek. De ezután is megmarad az a tulajdonságuk, 
hogy forró vízbe mártva visszanyerik hajlékonyságukat 
és tetszés szerint idomíthatók — akár a celluloid — és 
ép oly módon, mint ott közölve lett.

Ha még tovább akarunk menni: a viskóidnak kén
savas timföld hozzáadása és vizüveggel való impregná- 
lása által teljes tüzmentességét érhetjük el.

Cross és társai 1892. évi jan. 13-án vett 70999. sz. 
német, illetve 8700. sz. angol szabadalom szerint 1'15 
fajsúlyú 15 %-os natriumhydroxydot alkalmaznak fölös 
mennyiségben és azt kipréselés után a felhasznált anyag 
30—40%-ának megfelelő szénkéneggel kezelik egy kü
lön edényben 3—4 órán keresztül és a nyert terméket 
vagy a levegő behatása folytán önként beálló oxydáci{5, 
vagy annak 80—100° C-ra való lassú felmelegítésével 
vezetik át szilárd modifikációjába — a viskóidba. Az 
igy nyert termék még nem vegytiszta, mert tartalmazza 
az alkalmazott reagenciák egymásra való hatásából szár
mazott idegen vegyeket s bár némely felhasználásnál 
ez semminemű befolyással sincs, mégis vegytiszta pro
duktum nyerése céljából azokat el kell távolítani. Ezt 
vagy úgy lehetne elérni, hogy a nyersanyagnak híg sa
vakkal (szénsav, tejsav, ecetsav stb.) való kezelésével 
azokat szabaddá teszik és mesterséges légáramlattal el
távolítják, vagy úgy, hogy az enyvszerü oldatból erős 
alkohollal vagy konyhasóoldattal a tulajdonképpeni vis- 
kósét kicsapják, és mosás útján az idegen anyagokat 
eltávolítva — a viskósét vízben újra feloldják.

Ugyanoly eredménnyel, mint a natronlug, használható 
a kálilug is, ez azonban utóbbinak aránylag magasabb 
ára miatt nem volna sem észszerű, sem gazdaságos, és 
ez a körülmény csak a tudomány szempontjából bír 
némi fontossággal, t. i. hogy a két alkália itt is egymást 
teljesen pótolhatja, illetve helyettesítheti.

Ezen közös szabadalmat Cross 1896-ban egy másik
kal oda módosította, hogy a cellulosét, mielőtt azt az 
alkália behatásának alávetné: előbb 1—2 óra hosszáig 
erősen hígított 2 % os só- vagy kénsavban 100—140° 
C ig felmelegíti, illetve főzi, a folyadékot 40—50% víz
tartalomig kipréseli és a cellulosét úgy nedves állapot
ban a natronlug hatásának aláveti, de itt már csak 
félannyi nátront és szénkéneget használ és ezt a 
cellulosénak előzetes főzésére vezeti vissza s annak 
velejét tulajdonképp a két reagencia mennyiségének 
felére való redukálása képezi. A többiekben úgy jár el, 
mint a közös szabadalomban mondva volt.

Mig tehát az elsőnél Ce Hio Oó : 2 Na OH: CSt — 
volt az arány, ez új eljárásnál már: 2 Ce Hio Oa: 
2NaOH:CSz — és a határokat igy állapítja meg:

Cellulose . . . . 
Natronhydrat . . . 
Viz...........................

holott a régibb eljárásnál volt:
Cellulose .... 
Natronhydrat . . .
Viz..........................

40—50 %
10-12% és
50—38 %

25—33 %
12'5—16 °/o és
55—62 %

Egy további eljárásánál a cellulosét főzés mellőzésé
vel közönséges hőmérsékletnél 2 °/o-os sósavban 
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áztatja, kipréseli és lassú, 60—80° C közötti hőmérsék
letnél teljesen kiszárítja.

Egy harmadik eljárásával a cellulosét súlyának 5-szörösét 
kitevő Va °/o os sósav vagy 1 % os kénsavval erős 
nyomás mellett egy digestorban rövid ideig 120—140°-nál 
kezeli, 40—50 % víztartalomra kipréseli és ily nedvesen 
veti alá a lúg hatásának.

Végül Seidel sulfit cellulosét használ, azt 1 %-os 
sósavban áztatja, kipréseli, vízzel kimossa, 20 %-os maró 
nátronnál elárasztja és jól összekeverve 3 napig a le
födött edényben hagyja, mikor szénkéneggel összekeveri 
és újra 12 óráig állam hagyja. A képződött anyagból 
konyhasóoldat vagy erős alkohollal a tulajdonképi vis
kosét kicsapja, vízben való mosás útján a fölös reagen- 
ciáktól megszabadítja, s végül a viskosét tiszta vízben 
feloldja.

Eljárásában tehát alig van valami lényeges változta
tás, kivéve, hogy sulfit-cellulosét használ. Előnyére volna 
irható, hogy tiszta, majdnem teljesen színtelen viskosét 
nyer, de ezen előny eltörpül azon ténnyel szemben, 
hogy gyártmánya vízben nehezebben oldódik, holott 
ez a főkelléke kell hogy legyen egy jó viskosénak, s 
másodszor, hogy plastikus anyagok készítésére és után
zatokra kevésbé alkalmas, mint a natroncelluloséből 
készült viskose.

A papiros enyvezése, pergament készítése és világos 
szövetek appretirozásánál azonban jó szolgálatokat tesz.

A gyártáshoz használ:
100 súlyrész sulfit-cellulosét,
40 „ marónátront,

200 „ vizet és
100 „ szénkéneget, tehát ez utolsó

ból túlsókat, mely körülmény a termelési költség tetemes 
emelését és megdrágítását eredményezi.

A mondottakból látjuk, hogy a gyártásnál, a dolog 
lényegét véve: eltérés vagy különbség alig van.

A nagybani gyártásnál szem előtt tartandó 
körülmények.

1. A natroncellulose, mint említve volt, mohón veszi 
fel a levegőből az oxigént, s ezáltal hátrányosan meg
változik és pedig annál gyorsabban, minél nagyobb a 
hőmérséklet, melynek ki van téve. Már 18—20° C mellett 
alig tartható el változatlanul tovább, mint 1 — P/2napig. 
Ha tehát a készített natroncellulose 2—3 napon- belül 
nem kerül feldolgozás alá: azt külön hideg helyen —• 
legjobb jég között —■ 5—8° nál cinkbádog-edényben 
légmentesen elzárva kell elhelyezni, hogy egyrészt a bomlást 
megelőzzük, másrészt a bomlás által keletkezhető tűz
veszélyt elkerüljük.

2. A szénkéneg igen illő és 48°-nál már ' forrásnak 
induló folyadék lévén: csak légmentesen elzárható fa
edényekben tartandó.

3. A natroncellulose a szénkéneg hatása alatt már 
rendes szoba-levegőnél legfeljebb 3 óra alatt kell hogy 

teljesen viskoséba menjen át, s ha ez be nem követke
zik és az anyagban át nem változott cellulose-csomók 
mutatkoznak : az bizonyítéka annak, hogy vagy az egész 
cellulose nem változott át natroncellulosévá, vagy hogy 
az alkalmazott szénkéneg volt kevés. Utóbbi esetben 
ennek hozzáadásával segíthetünk a bajon, és há az si
kertelen, az első eset a körülmény oka, s ellene mit 
sem tehetünk, de hogy a további eljárásban ez ne hát
ráltasson : a viskosét felhasználása előtt hydraulikus 
erővel szűrőn kell áthajtani.

Maga a viskose is — mint mondva volt — már közön
séges hőmérsékletnél a szilárd változatba megy át — 
s idővel, ha tovább fel nem dolgozzák: romlásnak van 
kitéve — a nagyobb hőmérsékletet változás nélkül 5—6 
napnál nem bírja: szintén légmentesen és hűvös helyen 
tartandó. A levegőtől legegyszerűbben úgy zárjuk el, 
hogy a tetején képződő vékony hártyára óvatosan vizet 
öntünk, de úgy, hogy az a viskosét ne érje, s a hő- 
mérsék ellen pedig szintén jégverembe való elhelyezéssel.

4. A kész anyagok teljes kiszáradásukig natrium és 
kén vegyeket bocsátván ki magukból: légmentes helyen 
raktározandók, illetve helyezendők el száradás céljából 
— és az egészségre veszedelmes gázokat ezekből külön 
kürtőn kell elvezetni és — hol nagy tömegekről van 
szó — kellő berendezéssel újra condensálni és a gyár
tásnak visszanyerni.

A viskose felhasználása.
Sok tekintetben rokon és azonos a feldolgozása a 

celluloid felhasználásával, miért is itt csak az attól el
térő néhány felhasználásának rövid közlésére szorítkoz
hatunk — egyebekben utalva a celluloidnál elmondottakra.

Felhasználhatjuk:
1. Tisztán a legelterjedtebb használatot nyert a) a 

papírgyártásnál, mint ragasztó-enyvező szer. A belőle 
tisztán kiváló celluloséből álló viskóid a papirrészecs- 
kéket erősen összetartja, s ezáltal annak nyújtási és szakí- 
tási szilárdságát 30—50%-kal emeli. így ha egy barna 
csomagolópapiros nyithatósága 1’8%, a 4°/o-os visko- 
séval enyvezetté 30%, a 0’9% nyithatósággal bíró 
ugyancsak 4°/o-os viskose oldattal enyvezve 2’4% nyúj
tási szilárdságot nyer.

A finom, teljesen fehér papírokhoz Ammonium- vagy 
Magnesium-viskosét használnak, s ezeket úgy nyerik, 
hogy a cellulose átalakításához Na helyett áz utóbb 
mondottakat alkalmazzák, amikor is a Na helyébe ezek 
lépnek. Előnye ennek az, hogy sokkal tisztábbak és 
vízzel teljesen és gyorsan kimoshatok.

6. A textiliparban appretirozásra, keményítős-, helye
sebben tömörítésre nyer szintén széles alkalmazást. A 
vásznat vagy más szövetet ezen célra készült gépeken 
1—2-szer hengerek között viskose-oldatban vezetik át és 
felmelegített hengerpár között megszárítják. így a szövet
szálak a megszilárdult cellulose-változattal egymáshoz 
szorosan ragasztatnak, s ha a szövet 3-szor lesz kérész- 
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tül vezetve az oldaton: úgy a szövet teljesen víz
mentes lesz.

Igen fényes és szép sima lesz a szövet, ha sima, 
polírozott hengerek közt préselik.

Festett szövetek a viskoséval való kezelés után szín
tartókká válnak.

A szövet vagy vászon appretirozásáról egyszerűen úgy 
győződhetünk meg, hogy a mintára egy csepp olajat 
teszünk, s ha ez a szöveten szétfut, jele, hogy tiszta 
kelmével van dolgunk, különben a szövet tömörített, ha 
az olajcsepp gömbölyű karikában marad.

c) A tapéták előállításánál szintén igen jó szolgá
latot tesz. Ha a tapétát enyv helyett viskose-oldattal 
vonjuk be és a gyapotot, esetleg minta szerint és meg
felelően festve rászitálva kissé száradni hagyjuk, majd 
felmelegített hengerek közt vezetjük: a képződő viskóid 
igen szilárdul magába zárja a rászitált gyapotot, úgy, 
hogy azt róla kikefélni egyáltalán nem sikerül, mig ellen
ben az eddigi eljárás folytán készültekről a minta kefé
lés alkalmával idővel teljesen eltűnt. A sima — esetleg 
fehér tapéták bőrutánzatra vésett hengerek közt préselve — 
attól csak nehezen megkülönböztethetők. További előny, 
hogy igen szép, sima kinézést és fényt nyernek s szap
pan és szivaccsal bátran és teljesen tisztíthatók, mert a 
viskóid mindkettővel szemben indifferens.

d) Bőrutánzatok előállításánál is használják, bár a 
bőrt teljesen helyettesítő utánzat létesítésére tett kísér
letek ez ideig a kellő sikerrel és eredménnyel nem jártak, 
mégis már a saffiant és glacét a felismerhetlenségig 
sikerült utánozni; a talpbőr több vékony szövetnek vis
koséval való impregnálása és tömör viskoséval való utó
lagos egyesítése által a valódinál sokkal tartósabb és 
azonfelül teljesen vízmentes műtalpbőr már gyárilag 
készül. Csak idő kérdése, hogy a lábbeli felbőrt is tel
jesen sikerül majd a viskose ■— mint erre egyedül al
kalmas anyag — célszerű felhasználásával műbőrre^ 
pótolni.

Kellő szélességű és hosszúságú vászonszövet-szalagok 
viskose-oldattal impregnálva, és több ily szalag — a közé 
tett koncentrált viskose-réteg által préselés között 10—15 
mm. vastagságban teljesen helyettesíti és pótolja a nagyon 
drága gépszíjakat, és olcsóbb ára mellett amannál sokkal 
szilárdabb és rugalmasabb.

e) A viskose-oldattal impregnált, fából készült vastag 
papír (papen-dekli) erős nyomásnak kitéve már 5—6 
mm. vastagságban szilárdságra 2—3 cm.-es deszkával 
vetekszik, s ha ezen felül kénsavás timföld és vízüveggel 
is lesz impregnálva: teljesen tűzálló, és szétszedhető, 
könnyen szállítható házak, kis villák építésére al
kalmas.

f) A fényképészethez szükséges úgynevezett „filmek“ 
készítésére szintén kitűnő anyag. E célból 12 kép fel
vételére alkalmas hosszban és kettős szélességű szegé
lyezett teljesen vízszintesen elhelyezett tükörüveg-táblára 
öntik a viskose-oldatot, a fölösleget egyik sarkán leöntik 

s száradni hagyják. Kellő megszilárdulás után égy pléh- 
táblára teszik és lassan 100° C-ra felmelegítve, vízzel 
kimossák és megfelelő széles táblák-, helyesebben sza
lagokra vágják. E célra csak teljesen tiszta, átlátszó táb
lák használhatók és így csak igen gondosan készült és 
átszűrt viskosét lehet felhasználni.

g) A műselyem-gyártásnál a collodiumhoz hasonló 
módon alkalmazzák, s a cellulose gyorsabb kiválására 
különböző savakat, savanyu sókat, ammoniumsókat stb. 
alkalmaznak, s hol ezek, hol a viskoséből készülő selyem
gyártásra alkalmas szabadalmak — melyeknek leírása 
igen messzire vezetne — szakadatlanul fel-fel bukkan
nak. A való tény az, hogy a szál finomsága, fénye még 
a természetes selymet is messze felülmúlja, maga a 
gyártás veszéllyel nem jár, s végül — mint minden vis
koséből készült terméknél — kisebb ,a gyúlékonyság 
veszélye.

2. Pótanyagokkal keverten, mint
a) művirág-anyag a kellő színezéssel és sokkal szebb 

fénnyel, tartósabb és könnyen tisztítható voltánál — és 
ismételten legyen hangsúlyozva — kis fokú gyúlékony
ságánál fogva igen kedvelt. A levél, virágszirom stb. 
megfelelő kiverő-vassal állíttatnak elő és fejdíszek- 
koszoruknak stb. feldolgoztatnak.

b) A márvány-, elefántcsont- stb. utánzatokat úgy 
nyerik, hogy a viskose-oldatban kicsiben eszközölt próbák 
alapján kiszámított mennyiségben ásványeredetü porokat 
keverve, külön gyúrógépeken egész tömegeket tészta
szerűvé dolgoznak ki, sima lapokon addig hengerük, mig 
az anyag nem elég szilárd arra, hogy préselhető legyen. 
Az így előkészített masszát a készíteni szándékolt tárgy
nak megfelelő mintába téve kipréselik, majd megszilár
dulás után 100 Co-ra felmelegítik, kimossák és újra meg
szárítják.

A celluloidnál említett dolgokon kívül s előbb vázolt 
impregnálás mellett épület-díszítmények, szobrocskák, 
kilincsek stbbire szintén igen alkalmas és a légköri be
hatásokkal és faggyal szemben teljesen indifferens tűz
álló anyagokat ad.
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Erdészeti Kísérletek.
1912. 1-2 füzet.

Fekete Lajos: A kitettség hatása az erdészeti jelenlő- 
ségü fa- és cserjefajok tenyészetére a magyar állam terü
letén.

Szerző ebben a cikkben nagyon érdekesen fejtegeti a 
kitettség hatását a fa- és cserjefajok tenyészeti határ
vonalaira.

Megállapítja első sorban, hogy a hegygerinceken és a 
tetőkön jóval feljebb hatol a fatenyészet, mint a völgyek
ben. Átlagosan 90 m. a különbség, amely azonban ennek 
a többszörösére is emelkedik. Viszont egyes fafajok épp 
az ellenkezőt mutatják. Pl. a hamvas éger faalakban 
feljebb hatol a völgyekben, mint a gerincen vagy tetőn.

A kitettség hatását feltűnően mutatja a nagyon sok 
adat összevetésével szerkesztett 1. diagramm, amely a 
felső tenyészeti határnál a déli és délnyugati oldalon az 
északival szemben 12 + 9 = 21 m. különbséget mutat

Az alsó határ — 2. diagramm — hasonló lefolyást 
mutat, de nagyobb torzítással, mert a napos és az északos 
oldalak közötti különbség jóval nagyobb.

Az általános szabály alól sok kivétel van, amelyek 
közül több fel van sorolva számszerű adattal is.

A felső és alsó határ futásának eltérései okozzák, hogy 
az egész tenyészeti öv — alsó és felső határ közé eső 
terület — nem egyforma széles (3. diagramm). A verő
fényes oldalakon az öv a felvett esetben 34 m.-rel ala
csonyabb, mint az északos oldalon.

A fajok fény iránt való igényeiről is találunk felvilá- 
.gosítást az összegyűjtött adatokban, mert az előfordulási 
adatok száma szerint a fényigényes fajok inkább a verő
fényes oldalakat, az árnyéktürSk ellenben az északosokat 
kedvelik.

Zemplén Géza dr.: Az ákác ipari alkalmazását cé
lozó kísérletek.

Zemplén az ákáckutatásnak újabb eredményéről szá
mol be, amely ennek a fafajnak fontosságát és használ
hatóságát nagy mértékben emeli.

Az ákác magvában levő enzim segítségével sikerült az 
emberi vizeletből egyszerű és olcsó eljárás segítségével 
ammoniumszulfátot előállítania.

Ugyanezt a hatást ugyan nemcsak egyedül az ákác 
eredményezi, hanem egyéb növények is, de hatásban 
csak az Amorpha múlja felül és a Caragana közelíti meg. 
A többiek — összesen. 44 faj magvával kísérletezett 
Zemplén — messze elmaradnak tőle.

Mivel pedig előbbiek magvai nagyobb mennyiségben 
nehezen szerezhetők be, az ákácmag ellenben hazánkban 

jóformán korlátlan mennyiségben és olcsó áron áll ren
delkezésre, amellett a számított eredménynek mintegy 
7O°/o-át biztosítja, önként kínálkozik az ákácmag fel
használása a jelzett célra.

Zemplén a következő eljárást követte:
30 liter vizelethez 2 liter mésztejet kevert, amely 

literenként 150 gr. kalcium-oxidot tartalmazott. Az egész 
keveréket átdesztillálta és a párlatot hígított kénsavban 
fogta fel, azután lesűrítette. A kivált kristályokat leszívta 
és megszárította. Eredményül 1046 gr. tiszta és 34 gr. 
gyengébb terméket nyert. Előbbi 98’58 % ammonium
szulfátot tartalmazott. Eszerint 1—1 m3 vizelet kereken 
35 kg. ammoniumszulfátot ad.

Az üstben visszamarant részből 13’68 % foszforpent- 
oxydot nyert, vagyis 1 m3 vizelet kerek 1’5 kg.-ot adna.

-Az ammoniumszulfátnak nagyban, gyárilag való elő
állítása a fenti eljárás szerint' egyszerű és gazdaságos 
volna, úgy, hogy nagyon kívánatos volna az ilynemű 
gyárak létesítése.

Roth Gyula: Az erdészeti kísérleti állomások nemzet
közi szövetségének 1910. évi VI. közgyűlése Belgiumban.

Roth röviden leírja a kongresszus lefolyását, amely 
-lészben tanulmányi kirándusokból, részben tanácskozá
sokból állott.

A tanulmányi kirándulásokon be lettek mutatva Bel
gium érdekesebb erdőségei és pedig : a „Hautes Fagnes“ 
mocsaras fensikjai, amelyek nehéz munka árán erdőkké 
lesznek átalakítva, a „Campine“, Belgium homokpusztája, 
amelyet erdeifenyővel erdősítenek be gőzeke és műtrágya 
igénybevételével, az Ardennek erdőségei, amelyek a belga 
erdők zömét képezik és végül a soignes-i erdőt, amely 
Bruxelles város kapujáig ér, több mint 4000 hold terje
delemmel.

A szaküléseken tárgyalásra került az ákác erdőgazda
sági fontossága, a famagvak származásának kérdése, a 
műtrágya szerepe az erdőgazdaságban, az erdei fák 
nitrogén felvétele, az erdő és a talajvíz közötti vonatko
zás és az erdészeti bibliographia kérdése.

A következő kongresszus színhelyévé egyhangúlag és 
lelkesedéssel hazánkat választották meg a magyar kor
mánynak Vadas Jenő ministeri tanácsos által közvetített 
meghívásra.

Ennek az 1914-re megállapított nagygyűlésnek körül
belüli sorrendje a következő:

Találkozás és hivatalos fogadtatás Budapesten. Gyűlés, 
kirándulás a Margitszigetre és Gödöllőre (József főherceg
liget, íenyőkisérleti telep).

Budapest megtekintése (a mezőgazdasági muzeum és 
állatkert).

Budapestről Szabadkára, onnan a homoki erdőkön 
végig Királyhalomra (az ottani külső kísérleti állomás és 
szakiskola telepei), vasúttal Szegeden át Temesvárra. 
Onnan a vadászerdei külső kísérleti állomás telepeire 
(vadászerdei és bisztrai erdők).

Azután a delibati homokpuszia bejárása, onnan vissza 
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Budapesten át Besztercebányára (óhegyi erdőgondnok
ság), onnan Rózsahegyre (a likavai kísérleti területek és 
Fenyőháza), végül a Csorbatóhoz és Tátralomnicra, ahol 
ünnepélyes befejezéssel véget ér a nagygyűlés.

A „Kisebb Közlésekében Róth Gyula beszámol a 
liptóújvári főerdőhivatal tanulmányútjárcl a likavai kísér
leti területeken.

A likavai m. kir. erdőgondnokság alkalmas részében 
központi állomásunk nagyobb szabású kísérleti területe
ket létesített, amelyeken gyakorlati kísérletek útján ta
nulmány tárgyává teszi eddig a következő kérdéseket:

Állományápolás (erdőlés-).
A természetes felújítás, három typikus eljárásában, t. i. 

fokozatos felújítás, csoportos felújítás és szálaló sze
gélyezés.

A famagvak származásának befolyása az azokból ke
letkező állományok fejlődésére.

Zöld- és műtrágya alkalmazása a csemetekertekben.
Ezeket a területeket járta be a liptóújvári m. kir. fő

erdőhivatal tisztikara, főnökük Orosz Antal m. kir. 
erdőtanácsos vezetése alatt. A központi kísérleti állomás 
részéről referens vett részt a bejáráson.

A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják be.
R.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sületének választmánya f. évi november hó 22. és 
29 én Miskolcon tartott ülést Gesztes Lajos elnöklete 
alatt. Jelen voltak: Borhii Borhy György alelnök, Fischl 
József, Kostenszky Pál, Mayer Géza, Tornay Gyula, 
Zachár István választmányi tagok, Szénássy Béla pénz
táros és Mitske Gusztáv titkár.

Elmaradásukat kimentették: Fábián Béla, Csaszkóczy 
Károly, Kolbenheyer Gyula, Okolicsányi Lajos, Pékh 
József és Pauchly Rezső.

A választmány a múlt közgyűlés felhatalmazása alap
ján elhatározta, hogy az egyesület közgyűlését 1913. évi 
május hó 18-án d. u. 4 órakor Egerben tartja meg, fel
véve a tárgysorozatba felolvasás kapcsán az erdei mun
káshiány kérdését.

Elhatározta, hogy tekintettel a fenforgó viszonyokra, 
a „Magyar Erdész“ szaklap 1913. évben negyedévenkét 
fog megjelenni, s előfizetési ára 6 K lesz. A hátralékok 
postai megbízással hajtatnak be, annak eredménytelen
sége esetén pedig per utján.

A pénztáros jelentésének örvendetes tudomásul vétele 
után tagsági nyilatkozatok kinyomatása határoztatott el, 

amelyek az újonnan belépő tagok által kötelező erővel 
aláirandók.

Az O. E. E. közgyűlésen az egyesület képviseletére 
Gesztes Lajos elnök kéretett fel.

A választmány jegyzőkönyvben örökítette meg Pod- 
hradszky András nyugalmazott hercegi erdőigazgató, 
örökös elnöknek az egyesület létesítése körül kifejtett 
nagy érdemeit, s egyben elhatározta, hogy Hering Samu 
alelnököt, jegyzőkönyvi kivonatban üdvözli Coburg hercegi 
erdőigazgatóvá történt kineveztetése alkalmával.

Rendes tagokul beválasztattak: Lángos Lajos hgi 
erdőmérnök-jelölt és ifj. Havas János urad, főerdész.

Az ülés a beérkezett és kiadott ügyiratok beható 
tárgyalásával ért véget.

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesü
letének pénztárába történt befizetések 1912. év 

junius hó 1-től.

ó sz
ám

 I
I Kelet Mely Összeg

szól
£ hó K

i jun.
"1

1 Lukovics Attila ................ | 1910—11 12
2 11 Podhradszky András .......... | 1912 6
3 17 Gesztes Lajos ............. 1912 6
4 jul. 3 Dr. Terray Lajos................ 1911—12 12
5 3 Fozmán Gyula...................... 1911 6
6 30 Krausz János ...................... 1911-13 18

30 Aschner István...................... 1912 6
8 30 ! Lokner Lajos ...................... 1912 6
9 aug. 21 | Przibislawsky Adolf .......... 1910-11 12

10 okt. 27 Stribszky Mihály ... ... ... 1912 6
11 nov. 22 Zachár I. Miskolc................ 1912 6
12 22 Gründl Gyula...................... 1912 6
13 22 Mayer Géza .......... . ......... 1912 6
14 22 1 Kostenszky Pál ................ 1 1912 ' 6
15 22 Pilz Ottó ............. . ............. 1 1912 i 1 6

összesen I 120

Jolsva, 1912. december 15.

Szénássy Béla, 
e. pénztáros.

Átfejtett WcWd

Pályázat.
Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1912. 

évi junius hó 17-én Miskolcon tartott rendes közgyűlé
sének határozatából zárt pályázatot hirdet az erdőgazda
ság vagy vadászat köréből szabadon választható tárgy
ról, egy nyomtatott ív terjedelmű értekezés megírására.

A pályadíj 10 arany az egyesület irodalmi alapjából. 
A pályadíjat és dicséretet nyert pályamunkák a „Magyar 
Erdész“ szaklapban fognak közöltetni, s a szerzőik nyom
tatott ívenként 64 K irói díjban is részesülnek.
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Csupán a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola erdőmérnök-hallgatói pályázhatnak.

Bíráló-bizottság az egyesület választmánya.
A pályamunkák 1913. évi március hó 31-ig jeligével 

ellátva, az iró nevét rejtő jeligés levél kíséretében, Bor- 
sod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete titkári hi
vatalához Rimóca, u. p. Rimabánya, Gömörmegye kül
dendők.

Rimóca, 1912. julius hó.
A titkán hivatal.

A Bükkhegység*
Hazánk erdőségei közül Bükk elnevezéssel két nagyobb 

kiterjedésű hegyláncolatot illetnek. A kisebbik, Szilágy
megye területén Zilahtól északra a Kraszna és Szamos 
vizek között, hosszú, keskeny szalagként húzódik végig. 
Ezt a hegységét főleg bükkösök alkotják, de hazánk 
többi lombfanemei, különösen a tölgy és gyertyán szintén 
nagyobb területen fordulnak elő. Kőzete kristályos palák
ból áll,’ Legmagasabb csúcsa a Kale-Kecel. 575 métert 
nem halad meg; leginkább csak mérsékelt emelkedésű 
dombokat alkot és az erdők belseje tele van számos’ 
községgel. E vidék sem történelmi, sem vadászati, avagy 
erdészeti szempontból különös fontossággal nem bír; 
fordítsuk tehát figyelmünket a hasonnevű,, de jóval érde
kesebb tiszáninneni bükkerdőség tájaira.

Ez a másik Bükkhegység, mely már a honfoglalás 
idejében is nagyobb nevezetességre jutott, jóval terjedel
mesebb területet vall magáénak és részben Borsod, rész
ben Hevesvármegyékhéz tartozik., A természeti szépsé
gekkel bőven megáldott, kereken mintégy 12 □ mért- 
földnyi összefüggő erdőtestet a hatalmas Osztrovszky- 
Vepor főhegység előőrsének lehet tekinteni. Testvérével, 
a hasonmagasságig emelkedő Mátrával, a Nagy Magyar 
Medencét a Sajó termékeny völgyétől választja el. Egy 
óriási háromszöget foglal ezen bérces vidék kincseket érő 
fatermésével magában, melynek északi sarka Putnok, 
keleti Miskolcz és déli sarka Eger városa.

Geologiailag tekintve, kőzetének túlnyomó része jura
kori mész, habár alárendelt mennyiségben kristályos palák 
(agyag és mészpala) is lépnek fel, vulkanikus tuffokkal 
váltakozva. Magassági tekintetben részben az elő-, részben 
a középhegység jellegével bir. Legmagasabb csúcsa a 
Bálványhegy, 955 méter, mely egyúttal a hegység közép
pontjának is tekinthető. A Bálványt egy nagy terjedelmű 

* Imecs Béla hátrahagyott irataiból.

fensík veszi körül, mely számos fővölgyben, mint a 
Szilasvölgy, Hámorvölgy, a Bogácsivölgy és a délre 
nyiló Egervölgyben nyeri végkiágazásait. Számos más 
Csúcsban éri még el a hegység a 8—900 méter magas
ságot az Adriai tenger fölött, honnan úgy a magas Tátra 
hóval borított ormaira, mint a sík Alföldet ezüst kígyó
ként végigszaladó Tiszára nyílik elragadó, minden fáradt
ságot bőven kárpótló kilátás. Néhol a bérc, völgy, kopár 
kőszikla s majd halkan csörgedező, majd erősen zuhogó 
erdei patak a mind jobban fogyó faóriások példányaival 
oly összhangzátos, egyöntetű keretté olvad össze, oly 
gyönyötü látképet tár elénk, hogy önként a nagy művész 
remekére gondolunk. A Tarkő, a Háromkö, az Imókö, 
a Peskö, a Qyetrakő, az Örkő és Bélkő, mint a ter
mészet gyönyöreinek megszemlélésére különösen alkalmas 
pontok, messziről csalogatják festői sziklacsoportozataik- 
kal, kiálló sajátságos alakú hófehér, kopár kőszirtjeikkel 
a budapest—kassai vonalon haladó turistát.

Az Egertől Putnokra vezető úton: megtekintésre méltó 
természeti szépségek és kirándulási helyek : a felsőtár- 
kányi völgy, a szarvaskői vár, a Bélkő alján álló 
ősrégi templom és környezete, a szilvási 'i völgy gyö
nyörű pisztrángos tavaival, melyek vize egy 40 méter 
magas, óriás falmeredek sziklából erős zuhatagként tör 
elő; továbbá a gerennai és áéáesi — immár teljesen 
az enyészet szélén levő — várak rörnjai.

A Bükknek túlsó, keleti oldala nem kevésbé méltó a 
megtekintésre. Itt nem csupán a természeti szépségek 
után vágyódó turista, hanem az emberi tudofnány vív
mányai iránt érdeklődő gondolkozó elme is bőven -meg
találja a magáét, a számtalan ipartelep megtekintésében. 
Hogy ezen része a hegyláncoíatnak is méltán megér
demli a megtekintést, igazolja az is, hogy újabban a tu
lajdonos erdőkincstár Miskolcztól alig egy órányira na
gyobb szabású fürdőtelepet, Lillafüredet létesítette. Itt van 
a Hámorvölgy szép tavával és vízesésével, nem messze 
onnan pedig a kies Diósgyőr, az ország legnagyobb 
vasgyárával. Országos hirü a diósgyőri papírgyár is, mely
nek tőszomszédságában számos virágzó kőszénbánya, 
továbbá a hámori hajlított bútorgyárrá gyertyánvölgyi 
üveghuta és a Kácstapolczai fürdő még felemlítendő 
nevezetességek. Diósgyőrtől nem messze fekszik az egy
kor oly nevezetességre jutott szentléleki kolostor romja 
is. Kilit egri püspök 1250 körül a körül a keresztény 
vallás terjesztésére a Pálosok részére alapította e gazdag 
monostort, melyhez szép kiterjedésű birtok tartozott. Egy 
évszázad alatt a jámbor szerzetesek missiójukat bevégez
ték és azután a henye élet élveinek adták át magukat. 
II. József végre elűzi őket az erdei magányból és most 
ott állanak a XIII. század e műremekének romjai, a fel
séges gyümölcsös, a halastó és malomgát maradványai
val elhagyatottan a sűrű erdőktől bekerített fensikon, s 
hol annyi évszázadon át víg barátok bordala hangzott 
felváltva a zsolozsma karénekével és hová hajdan annyi 
ájtatos búcsujáró nép özönlött: most nehány vihartépte 
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óriás bükkfa suttogja az idők és minden emberi műnek 
múlandóságát . . .

A Bükkhegység méltán viseli nevét, mert területének 
legnagyobb részét bükkösök borítják. A 600 méteren felül 
emelkedő, erdőtestek zöme tiszta bükkösökből áll, melyek 
különösen a hegység belsejében, vagyis ott, ahol az erdő 
fája és talaja a károsításoknak kevésbé volt kitéve, az 
elég mély és elég üde mészkőtalajon vidoran tenyésznek. 
A hegység 400--600 méterig emelkedő részeit a bükk a 
tölggyel keverve foglalja el, még pedig rendesen úgy, 
hogy a déli oldalakat a tölgy, az északi lejtőket pedig 
inkább a bükk uralja. A tölgynemek közül legnagyobb 
elterjedésnek örvend a kocsántalan tölgy, azután a cser
tölgy, mely leginkább a köves déli oldalokon honos, 
honnan a korlátlan legeltetés miatt a nemesebb tölgy
fajok már mind kiszorultak. A kocsányos tölgy csak alá
rendelt számban fordul elő a hegység alant fekvő, ned
vesebb, délnek néző völgyein. A Bükk vizszegénysége, 
valamint a sekély, köves talaj okozza, hogy az értékes 
gubacsot termő eme fanem nagyobb mértékben sehol 
sem birt elterjedni. Túlkoros állományok, vagyis oly erdő
testek, melyek kihasználása ezelőtt' évtizedekkel hozta, 
meg a legnagyobb tiszta jövedelmet, már csak a hegy
ség leghozzáférhetlenebb részein találhatók. A közle
kedési utakhoz kedvezőbben fekvő erdők nagyobb része 
már idejében letaroltatott, de még a távolabb fekvők
nek is az a része, melyen meszet égethettek.

A Bükk népe már évszázadok óta különös előszere
tettel folytatja a mészégetést, úgynevezett szabadkemen
cékben, és habár az emelkedő íaárak, valamint a nagy 
verseny, .mely az utóbbi időben az úgynevezett mész- 
gazdák között támadt, a mészégetés jövedelmezőségét 
majd felére apasztotta: az erdei munkához, a szabad 
élethez szokott palóc nép egyrésze kora tavasztól késő 
őázig e fáradságos munka által keresi meg családja 
fentártására szükséges kenyerét.

A Bükkhez tartozó nagyobb erdőbirtokok általában 
mind jó karban vannak és csak kisebb birtokosok erdeje, 
nevezetesen -a községeké voltak korábbi károsításoknak 
kitéve, de nagyterjedelmü vizmosott kopár oldalok, me
lyek a szomszéd Mátrában lépten-nyomon találhatók, a 
Bükk-hegységben sehol sem s'értik szemeinket.

Legrégibb, múltját e hegységnek és vidékének jellem
zik az egyes helyeken véletlenül felszínre kerülő őskori 
leletek.

Egyes községek határain, az erdők mélyében, mint 
pl. Apátfalván, Bánfalván, Felső-Tárkányon. Fiizes- 
Abonybán, Királdon, Szihalom és Szilváson talált 
régi bronc-tárgyak, kő-balták, vésők, fel nem használt 
bronc-tekercsek és sodronyok; továbbá a felkutatott tűz- 
padok, hamurétegek és agyagformák mutatják, hogy ez 
a vidék -az őskorban a rézkori népek sűrűn lakott hazája 
volt. Ezen őskori részekről a történelemben nem sokat 

találunk; bizonyos adatokra, melyek e népfajok eredetére, 
szokásaira vonatkoznak, nem akadunk, és csak annyit 
tudunk meg felőle, hogy hazánkat általában és így a 
Bükkhegységet is, a rézkorban a kelták lakták.

Élénken emlékszik meg a Bükkről Béla király név
telen jegyzője. Szerinte a honfoglalás alkalmával, midőn 
Árpád hadaival Szerencsről jőve a Sajón átkelt, táborát 
egész a Bükk aljáig kiterjesztette és Miskolcz, Diósgyőr 
vidékét Bors atyjának, Böngér vezérnek ajándékozta, ki 
ott a róla nevezett Borsod várát építtette. A mostani 
Kacs vidékén Örs vezér építtette Örs várát, mig a ma
gyar had Eger vizén átkelve, a Tiszától a Zagyváig és 
a Mátra-hegységben nagy terület Ed és Edemeen vezé
reknek jutott, hol azután később unokájuk Pata várát 
építtette. Anonymus szerint ezen vezérek a magyarok 
által Kievnél meghódított és velük egyesült kún-hadak 
vezérei voltak. A kúnok, mint a magyar nép család 
egyik ága, különféle költözködéseiben oroszokkal és len
gyelekkel szövetkezve a palóc nevet, — mi vadászt, 
vagy erdőn-mezőn lakót jelent a szlávban, — vette föl, 
mely elnevezést a Bükk nyugati oldalán élő lakói közel 
ezer éven át mai napig is megtartották.

Hogy a Bors-család milyen okokból veszítő el Borsod 
várát és Diósgyőr'vidékét, annak nyomát a történelem
ben nem találjuk, de már 1369-ben Nagy-győrben (Diós
győr) gyönyörű királyi várlak áll, melyhez nagy kiter
jedésű királyi birtok tartozik. Azon Diósgyőr várat, mely
ről itt említés tétetik, I. Lajos királyunk építtette fel. Ha 
szemügyre vesszük, mily kedves mulatóhelye volt ez a 
nagy királynak, mily előkelő vendégek fordultak meg 
falai között és mily fontos diplomáciai kérdések, ügyek 
elintézésének volt e hely akkor kiszemelve: nem 
lehet kétségünk, hogy Diósgyőr a XIV. és XV. száza
dokban Európa legnevezetesebb és, legfényesebb várai
nak egyike volt. Hogy mekkora lehetett e királyi birtok 
Nagy Lajos korában, egész határozottan tudni nem le
het, annyi azonban bizonyos, hogy terjedelme a mostani 
diósgyőri korona-uradalom kiterjedését jóval túlhaladta, 
mert azonkívül, hogy majd az egész Bükk hegység át- 
hatlan rengetegeivel hozzátartozott: a mai Mohi-puszta 
és Mező-Kövesd is e birtok kiegészítő részei voltak. Az 
akkori birtok nagy kiterjedésű dióskertjeivel Dédes és 
Szilvás községeket is magába foglalta, hová I. Lajos 
király a királyi vadászok (vadőrök) részére két várdát 
építtetett. Az egyik az upponyi határban, másik pedig 
Dédes fölött állott. Utóbbinak romjai egy függőlegesen 
magasra kiemelkedő óriás kősziklán most is tanúskodnak 
arról, hogy e vadon ősrengetegei már ezelőtt 600 évvel 
is gyakran megélénkültek.

Nagy Lajos idejében, midőn három tenger hullámai 
mosták -a magyar király birodalmának határait és tiz 
ország állott a magyar szent korona , fenhatósága alatt, 
e vidék gyakran látott fejedelmi vendégeket. A Bükkben 
ez időben nagy csordákban tartózkodott a bölény és 
szarvas, melyekre említett király majdnem m inden év
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ben nagyszabású vadászatokat tartott. Különösen a diós
győri vár szolgált a királynak, szerencsés hadjáratainak 
befejezése után, kedvenc üdülő-helyül.

De nem csupán a vadászat élvezete, vagy valamely 
fontosabb politikai kérdés megoldása vonzotta I. Lajost 
e tájra, hanem szívesen időzött ő különben is e vidé
ken, hol a számos virágzó zárda, Tapolczán és Kácson 
a benedekrendiek kolostora, továbbá a diósgyőri és szent
lélek! paulinusok klastroma, a Bélkő alján a béli mo
nostor: nemcsak vallásos; de mozgalmas műveltségű 
szellemi életet fakasztottak.*  Lajos királyt 1382. évben 
találjuk utoljára a Bükkben; akkor nemcsak diósgyőri 
várában időzött, hanem Szilváson is megfordult.

Igaz, hogy a Bükk-vidék, különösen Diósgyőr fény
korát I. Lajos uralkodása alatt élte, de amint a diós
győri regestákból kitűnik, később Zsigmond király első 
és második neje, továbbá Mátyás király is, itt töltött 
napjai alatt, minden lehetőt elkövetett arra, hogy kedves 
mulatóhelye Diósgyőr, egykori szépségét és fényét vissza
nyerje. A mohácsi vész után Diósgyőr még sokáig ki
rályi vagyon maradt, de történelmi nimbusát ez, a haj
dan egész Európa előtt oly tekintélyes magyar királyi 
vár teljesen elvesztette, most pedig az enyészet által 
immár teljesen megviselt romjai szomorúan hirdetik az 
emberi fény és dicsőség mulékonyságát.

Vadászati mozgalmaink.
Irta Remetei Köváry János.

Történelmi korszakot élünk. A nagy világesemények 
itt játszódnak le szemünk előtt. Átéljük és nem is látjuk. 
Clio szorgalmasan dolgozik. Munkájában biztosan csak 
utódaink fognak gyönyörködni.

Hát a vadászat Clioja vájjon mit fog feljegyezni az 
1912-ik esztendőről?

A vadászatnak is meg van a maga története, de az 
utolsó évtizedek eseményei olyan csodálatosan semmit
mondók, hogy feljegyzésre igazán nem szorulnak.

Az 1912 ik esztendő az egyhangú vadászati évekből 
magasra kiemelkedik.

Élénk, mozgalmas és izgatott volt minden részében. 
Az a kicsiny gárda, aki a tollal kezében cserkészi le a 
vadászat eszméit, ebben az évben nagyon kitett ma
gáért. Uj eszméket dobolt a fórumra, az eszmét meg
vitatták s ebből a küzdelemből egy sóhaj, egy óhaj száll 
mindenfelé, mintha valami sociális eszmének a diadal- 
útja következne, amelynek végcélja — a tömörülés.

* Lásd Fehér Ipoly: A bélkuti apátság c. munkáját.

De, hogy a sorrendet betartsuk, kezdjük mindjárt az 
év elején.

A vadászat természete, az ő különleges viszonyai azt 
kívánják, hogy eltérőleg a régi jó időktől, manapság már 
nemcsak arra kell törekednünk, hogy a vadat ügyesen, 
snájdigul kipusztítsuk, hanem biz’ annak a tenyésztéséről 
is nem csak illik, hanem muszáj is gondoskodnunk.

A vadászok zöme, a gerinc — ha úgy tetszik a közép
osztály — a mai viszonyok között örvend, ha a vadásza
tot társulás alapján gyakorolhatja. A nagy tenyésztés
ről, a költséges vad kíméléséről, anyagi helyzeténél fogva 
sem gondoskodhatik úgy, hogy annak látható eredményét 
rövid időn belül élvezhesse is. Mert más a papir-vadá- 
szat és más a gyakorlati.

Ha egy nehány vadász összeáll és a vadászat gyakor
lása céljából egy kisebb területet- kibérel, attól senki 
sem kívánhatja azt, hogy a vadászatot olyan megszorí
tások között gyakorolja, hogy annak problematikus hasz
nát esetleg a szomszédai élvezhessék.

Tehát világosan kitetszik ebből, hogy a vad hathatós 
tenyésztése továbbra is egyedül a nagybérlők és nagy
birtokosokra hárul, akik azt szerencsés anyagi helyze
tüknél fogva ügyesen ki is használhatják.

A magyar vadászok zömének megmarad az ok- és 
célszerű vadászat tetszés szerint mérlegelhető esélyei.

Tagadhatatlanul ez is alap, amiből kiindulni lehet.
Ez a kiindulás ez évben meg is történt. A kopóval 

való hajszvadászat, amilyen nélkülözhetetlen némely 
vidékeken, ép’ olyan káros is. Káros pedig azért, mert 
a hajtókutyák rengeteg nagy területet zavarnak fel és 
hogy ha ezek a hajszvadászatok gyakran ismétlődnek, 
akkor bizony a vadállomány okvetlen elvonul egy csen
desebb helyre, ahol nem zavarják, ha pedig ilyen csen
des hely a közelben nem lenne, akkor bizony beáll az 
a csendes haldoklás, aminek biztos halál a vége. Ez 
alkalommal az eredménytelen vadászat. No hát.. . hadat 
üzentek a kopóknak 1 Mi is azt tartjuk, hogy helyes az 
eszme, de olyan kényes, hogy ezzel nagyon csinján- 
binján kell bánni, mert elvégre némely vidéknek év
százados szokásait — szerintük a vadászat legszebb 
nemét — csak úgy gordiusi csomó módjára ketté vágni, 
még sem lehet!

De van neki egy más módja: A nagy hosszúlábú, 
nyargalászó, soha nem idomított kopók helyett be lehet 
vezetni a „kurta lábúak“ gárdáját. Ez is célra vezet, 
sőt lassanként, ha a vad megtelepülési szándékot mutat 
— ezeket is penzióba lehet küldeni.

Az évnek másik kimagasló momentuma a vadászat 
gazdasági és ipari jelentőségének a figyelembe vétele.

Kifogástalan gentleman úriemberek elhatározták, hogy 
a vadászattal szoros összeköttetésben álló gazdasági és 
ipari üzletek közvetítését szaktudásaikra támaszkodva — 
magukra vállalják.

így jöttek létre a különféle vadászati gazdasági irodák 
és a Diana fegyver-atelier. Hogy ezeknek milyen nagy 
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jelentőségük van, azt így egyszerűen felemlíteni sem 
lehet.

Ha nekem, vagy másnak, valami fontos vadászati 
ügyem lenne, ha területemet különös vadfajtával óhajta
nám betelepíteni, vagy állományomat felfrissíteni, avagy 
száz meg száz más vadászati ügyben szeretnék tanácsot 
kérni, vagy megbízást adni — ezeket eddig nem tudtam 
volna, hogy kinek adreszálj&m. Kénytelen lettem volna 
megelégedni a szaklapok rövid szerk. üzeneteivel. Avagy 
egy külföldi olyan céghez fordulni, amelyik nem ismeri 
a mi viszonyainkat és nem tudja megérteni kíván
ságainkat.

Egy fegyverkülönlegességet akarok készíttetni. Nincs 
a világnak az a technikusa, aki kívánságomat megérteni 
tudná — ha az nem vérbeli vadász és nem áll háta 
mögött egy vadászélet tapasztalata. Az ilyen ember meg
érti a szándékomat, megérti célomat és ha az lehetetlen, 
megmagyarázza lehetetlenségét.

Mindezek olyan örvendetes jelenségek, hogy egy új, 
szebb jövőnek a sugarait lehet bennük látni, és hivatva 
vannak arra, hogy megtörjék a magyar vadászok általá
nosan ismert bizalmatlankodó nembánomságát.

Tudvalévő dolog, hogy összetartásban rejlik az erő és 
erőben a hatalom. A magyar vadászok erre áz arany
igazságra csak most kezdenek rájönni. Elég sokára, de 
még nem későn!

Az összetartás lehet bármilyen benső, ha nincs, ami 
az összetartást látszólag is dokumentálja, akkor az egész 
összetartás mit sem ér.

A magyar vadászok összetartását egyedül az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet — képviseli.

Ez a két balkezü egyesület valóságos kerékkötője a 
magyar vadászat fellendülésének. Soha életében semmit 
sem akart olyant csinálni vagy kezdeményezni, ami a 
magyar vadászatra bár csak látszólagos hasznot hajtott 
volna is. Minden cselekedete egynéhány főúr vadőreinek 
a megjutalmazásából; no meg az . . . agancskiállítás ren
dezéséből állott és merült ki. Ez utóbbi is azonban csak 
néhány mágnás fejedelmi bőkezűségének köszönheti 
évenként való feltámadását. Az ember ha csak hallja is 
az egyesület nevét, már önkénytelenül eszébe jút a költő 
szava: múltadban nincs öröm, jövödben nincs remény!

Ő ezzel ugyan nem sokat törődik ; de mi annál job
ban csodálkozunk azon, hogy még akad magyar vadász, 
aki — habár csak fillérjeivel is — hozzájárul ahhoz, 
hogy szegény tehetetlen haldoklónak a megérdemelt jobb
létre szenderülését meggátolja.

Nagy bátorság kellett volna ehhez, ilyeneket irni ez 
előtt vagy négyöt évvel. Jaj Istenem! Mi lett volna?

Kizárták volna az embert még az agancskiállításból 
•is. Avagy talán, még a király gödöllői vadászszobrára 
való adakozástól is eltiltották volna?

Az idők változnak! De mi is! Máma erős nagy buzo
gánnyal döngetik a régi bagolyvár ósdi kapuit. Mintha 
feltámadtak volna a régi kurucok, már hallatszik a táro

gató síró-rívó hangja, de most nem búsong, hanem hív 
csatára!

A magyar vadászok tömörülnek és nyíltan kibontották 
az egyesülés zászlóját, amelyre ragyogó betűkkel van 
felírva a: Magyar Vadász-Szövetség. K mozgalom 
megindult; hogy milyen eredménye lesz, azt még nem 
tudhatni. De mindenesetre örvendetes és az 1912. esz
tendőnek kimagasló eseménye, hogy a felvetett eszme 
hódító útjára ez évben indult el.

Bízva-bízunk benne, hogy ahová elér, ott szeretettel 
fogják fogadni.

Ha szükség van reá, akkor az eszme úgyis magától 
megérik, ha pedig felesleges, akkor meg — magától 
megszűnik.

Mi csak krónikásai vagyunk az ügynek, de hogy ez 
ügyben kedves kötelességet teljesítünk — azt szívesen 
beismerjük.

Vadászat és prémkereskedelem.
Irta Gyulay Károly.

IV.
Fölötte értékes prémanyagot szolgáltat a rókák csa

ládjához tartozó fauna. A rókaprémek sorában is leg
becsesebb a fekete rókáé, amelyet Szibéria és Észak- 
amerika feketeróka-állománya szolgáltat. A szép sötét
feketén csillogó rókaprém darabjáért a prémpiacon ma 
10.000 koronát is fizetnek. Legtöbbet értékesítenek be
lőle Oroszországban.

Az ezüstrókaprémnek csupán csillogása ezüstös, mig 
alapszíne fekete. Darabjáért 3—4 ezer koronát is meg
adnak. Legbecsesebb ez a prém Franciaországban.

A keresztessávu rókaprém alapszíne sárgás, a nyak w 
és a hastájon átvonuló fekete sávokkal. Oroszországban 
az előkelő nők, nemzeti viseletükhöz bundabélésül hasz
nálják fel legfőként.

A szürkeróka-prémet, eredeti aféle kendermagos szí
nében nem is alkalmazzák, hanem inkább csak az ezüst
rókaprém utánzataként, kellő átfestés után hozzák a 
prémpiacra.

A vörösróka prémje honi rókáink révén eléggé köz
ismeretes. Finomsága változatos és szinbeli árnyalat-el
térések tesznek csak némi külömbségeket a vörösróka 
gereznái prémbecslésénél. Szőrméjében legfinomabb az 
alaskai vörösróka prém. Rövid, durva szőrével legkisebb 
értéket képvisel az alkatában is apró olaszországi és 
ausztráliai vörösrókák prémje. A vörösróka-prém legkivált 
Oroszországban nyer a maga természetes színeiben fel
dolgozást, mig egyéb helyeken a prémkereskedelem 
rendszerint sötétbarna átfestésben használja leggyakrab
ban. Ebben az árnyalatban is alaskaróka-prém néven 
kerül a szücspiacra. Az ilyen prémek darabja legfeljebb 
50—60 koronára tehető. A sötétebb árnyalatú átfestések 
szőrmevégét ezüstössé festik s így az ezüstróka-prém 
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utánzataiként alkalmazzák azt. Bármely tökéletes legyen 
is az átfestés, az eredeti rókaprém ezüstös csillogását és 
jellegzetes sötét fényű árnyalatait teljesen visszaadni nem 
képes, úgy, hogy a laikus szem is könnyen megállapít
hatja a hamisítást.

Hova-tovább élénkebb kereslet tárgyát képezi a fehér
szőrű rókák gereznája. Ezeknek ára darabonként legfel
jebb 40—60 korona közt váltakozik. Minél finomabb 
végű, tömöttebb és csillámlóbb fényű az ilyen gerezna, 
annál értékesebb árut is képvisel az. A kellően átfestett 
fehér rókaprémből készülnek a legsikerültebb kék-róka 
utánzatok.

Az igazi kék-rókaprértr hazája Grönland és Alaska. A 
valódi kékróka szine inkább palaszürkébe játszó kékes 
árnyalat némi vörhenyes vegyülettel.

A japán róka prémezete legközelebb áll az ezüst
rókáéhoz, külsejében a skunkprémre emlékeztet némiben. 
A japán rókát a prémkereskedelem itt-ott tengeri róka
prém héven is ösmeri és hozza, forgalomba.

A legáltalánosabban elterjedt prémek sorában szerepel 
a görényé. Oroszország és a Skandináv államok hasz
nálnak fel belőle legtöbbet. Európa egyéb államaiban 
kevésbé, Németországban pedig legkevésbé kedvelik. A 
legértékesebb görényprém ára sem haladja meg "a 8—-10 
koronát darabonként.

Jelentős szerephez jutott ma a prémpiacon a skunk, 
amelyből 1 — 1’/s millió darab kerül évente feldol
gozás alá. Az eredeti skunkprém fehér sávokkal tarkított, 
amelyeket a szűcsipar előbb gondosan eltávolít. Minél 
egyenletesebb, egyöntetűen sötét a skunkprém, annál 
értékesebb az. Legkeresettebb színárnyalatok a kékes; 
fekete és a barnásfekete. A skunk közkedveltsége ért
hetővé teszi a nagyarányú utánzatok, hamisítások elter
jedését is. Legfőként az oposszum vagyis fiahordó s a 
wallaby szolgáltatnak- e célra igen alkalmas prémanya
got. Ám a valódi skunkprém jellegzetes fényét egyetlen 
utánzat sem képes visszaadni s így a hamisítások meg
állapítása nem is oly nagy feladat. Keresettség tekinte
tében a vidraprémet is a legelsők közé kell sorolnunk. 
Sötétfényü igen szép fekete prémet szolgáltatnak Ame
rika vidrái. Főként prémgallér gyanánt alkalmazzák azo
kat. Nagyszámú vidraprém-anyagot szolgáltat Közép- 
Európa s így hazánk vadászata is, csakhogy az európai 
vidraprém tömöttségében, színezetében és árnyalatának 
szépségében össze ■ sem mérhető az oly értékes és ke
resett amerikai vidraprémmel. Az európai vidraprémet 
azzal igyekeznek értékesebbé változtatni, hogy a durvább 
szőrmét valósággal lekoppasztják; a fenmaradó gyapjas 
prémanyag színezete rendszerint kékesfekete. A vidra
prémet is felhasználják utánzatul, rendszerint a sealprém 
hamisításául.

Férfi bundabélések és női prémgarniturák tetemes része 
készül a menyétfélék prémjéből. Minél sötétebb szín
árnyalatú a különböző menyétek prémje, annál értéke
sebb az. persze a jellegzetes-hófehér hölgymenyétprémet 

nem sorolhatjuk egyéb menyétekéi közé. A menyétpré- 
mek ára darabonként 10—120 korona közt vállalkozik. 
Amerika, Ázsia és Európa északi és mérsékelt égövi 
tájai szolgáltatják a legtöbb menyétprémet. Temérdek 
menyétprémet szolgáltat ma Japán és China menyét- 
állománya is. Ez utóbbiak prémjét rendszerint átfestik a 
divatkereslet kívánalmaihoz'képest. Japán és China egy
maga évente közel 1 millió darab menyétprémfélét szállít 
a prémpiacnak. Menyétprémutánzátokat szolgáltat a szi
bériai morga is, amelyből évente több millió darabot 
szállítanak a prémpiacra.

A legkedveltebb és legbecsesebb prémáruk egyike 
volt huzamosabb időkön át a hódprém ; rra már nem 
az; ^qyrészt a hódállomány is módfelett megcsappant, 
másrészt a divat is elfordult attól.

A hódprém gyapjas alsó része sötét szürke, mig a 
felső részek inkább vörhenyesek. A felső érdes szálakkal 
forgalomba hozott hódprém nem oly értékes, mint a 
finom gyapjas prémü kopasztott hódprém. A hódprémet 
ezenfelül kétféle változatban nyírni is szokták. A férfi
kabátok gallérjaira a hosszabbra nyírottat alkalmazzák. 
Minél sötétebb árnyalatú a hódprém, annál értékesebb az.

A közönséges hódénál sokkalta keresettebb ma a dél
amerikai hódé, az úgynevezett nutriáé.

A nútriaprémet körülbelül 20 év óta használják 
világszerte oly nagy mértékben, hogy az évi mintegy 2 
millió darabnyi zsákmány a keresletet alig képes fedezni. 
A sötétbarna felső durvább szőrszálakat ezelőtt nem vol
tak képesek észrevétlenül eltávolítani, ma azonban elek
tromos úton távolítják el azokat, a mivel az árút feltét
lenül tetszetősebbé és értékesebbé is teszik. A nutria^ 
prém éppen nem sorolható a drága szűcsáruk közé, mert 
darabját 5—10 koronáért is megvásárolhatjuk.

Kedvelt prémet szolgáltat az amerikai pézsmapatkány 
is. Egyrészt természetes állapotában szolgáltat férfikabát 
prémet, másrészt kopasztják s a sealprémhez hasonlít
ható barna színre festik. Az utánzat, amellyel legkivált 
a lipcsei és párisi ipar foglalkozik, a lehető legtökéle
tesebb.

Nagymepnyiségü prémanyagot szolgáltat a mosómedve 
is, főként skunk és ezüstrókaprém utánzatként; sőt szak
szerű kopasztás és nyirogatással hódprém utánzatként 
is szerepelhet.

Mennyiségével tekintélyes árukészletet szolgáltat a 
prémpiac számára a féh vagyis a szibériai evetke. Mintegy 
10 millió darab kerül évente a prémpiacra, amely a kel
lően kidolgozóit hátrészeket cobolyprém utánzatul hasz
nálja, mig a valódi féhprémet csupán a hastáj részei 
szolgáltatják, utóbbi főként bélésanyagként nyer felhasz
nálást ; minél sötétebb színárnyalatú, annál értékesebb 
az. Az orosz és a német szűcsipar szokta a legtöbb- 
féhprémet feldolgozni.

Külön feldolgozást igényel a féh farok, amelyből stóla
díszek készülnek.

A sealskin vagy fókaprém, a Csöndes-óceán fókáinak 
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szőrmés gereznája. Számuk módfelett megapadt, ami 
ugyancsak megdrágította az amúgy sem jutányos seals- 
kin prémet.

Maga a nyers sealskinprém korántsem tetszetős kül
sejű, ami a vízben tartózkodó emlősnél érthető is, A 
prémtisztogatás előzetes mívelete, ugyancsak hosszadal
mas tisztogatási folyamaton megy előbb kérésziül a 
durva, sárgásszürke felső szőrszálak erjesztés közben ki
hullanak, míg a .fényes, selyemfinomságu aranysárga 
színezetű alsó prémszálak változatlanok maradnak. Rend
szerint sötétebb barna színre való átfestéssel szokták a 
sealskint tetszetősebbé és színtartósabbá változtatni. Ez 
a festési módszer kizárólag az angol szűcsipar és festő
ipar féltve őrzött titka volt, mig ma már az amerikai, a 
francia és a német ipar is, egyaránt eredményesen végzi 
a kívánt átfestési míveletet.

A sealskin prémek ára ma 150—300 korona közt vál
takozik.

V.

Földünk juhállománya felette értékes prémféléket 
szolgáltat. Miután a juhot általában mint háziállatot 
tenyésztjük, a prémet szolgáltató juhokról csupán azért 
kell itt megemlékeznünk egyrészt, hogy a prémes állatok 
sorozata teljes legyen, másrészt pedig azért is, mivel a 
különböző juhféleségek sorában, legkivált Ázsiában, na
gyobb számban akad olyan juhfaj is, amelyet életmódjá
nál fogva alig sorolhatunk a háziállatok körébe.

China és a chinai anyaországtól elszakadt mongol 
tartományok szolgáltatják a göndörszőrü, csodás finom
ságú tibeti juhprémet. A selyemhez hasonlítható finom
ságú a tibeti bárányok hófehér szőrű prémje. A finomabb 
minőségeket szolgáltató bárányokat legzsengébb koruktól 
kezdve, gyapjú takarókba burkolják, hogy ezúton is óvják 
a szőrme szépségét és finomságát.

Az eleink őshazájaként emlegetett Középázsia, a ka
rakuljuk őshazája. Ez a selymesszőrü juhfajta szolgáltatja 
az Európában általában persianer vagyis perzsaprém 
néven, a francia prémpiacokon pedig asztrakán néven 
is ismeretes fekete bátányprémet.

A karakuljuk bárányait már 3—10 napos korukban 
leöldösik, mivel prémezetük ebben a korban szolgáltatja 
a legfinomabb minőséget. Egyes vidékeken az anyajuhot 
közvetlenül ellés előtt levágják, hogy ezúton is minél 
finomabb gyapjuminőséget szolgáltató bárányokhoz jus
sanak. Az értékesebb karakul-bárányprém csillogó fekete 
színe nem természetes, azt festés útján, mesterségesen 
színezik feketére, esetleg kivánt egyéb színárnyalatúvá. 
E tekintetben legtökéletesebbeket állít elő a lipcsei szűcs- 
és festőipar. Az Oroszországban oly keresett és értékes 
fekete persianer a lipcsei ipar kezéből kerül vissza ere
deti helyeire, ázsiai és európai Oroszország prémpiacaira.

Középázsiának vadon legelő legkisebb alkatú juhfajtá- 
jának bárányai szolgáltatják a hazánkban is eléggé ismert 
asztrakán prémet. Mint minden egyéb értékesebb prém

árut, úgy ezt is hamisítják, még pedig egy chinai kecske
faj bőrével, az úgynevezett kidskin-ével. Még a leggya
korlottabb szakértő szeme sem képes a kifogástalan 
kidskint az asztrakántól megkülönböztetni.

A persianer bárányprém darabonként 30—60 korona, 
a kidskin vagyis kid kecskék gidájának prémje 1—3 
korona, a valódi asztrakán darabja pedig 10—20 korona 
közt váltakozik.

Krimfélszigetről kerül hozzánk a szürkésszinü, dara
bonként 20—30 korona értékű krim-bárányprém. Ennek 
értékelésénél a gyapjú finomságán kívül a göndörség is 
irányadó.

A fiahordó-erszényes állatok prémjének tulajdonképeni 
hazája Ausztrália, amely évente temérdek millió darab 
oposszum és wallabyprémmel árasztja el a nevesebb 
prémpiacokat. i

A oposszumprém kékesszürke színű, rendkívül finom, 
puha szőrű. Ez utóbbi eredeti színével kerül forgalomba, 
mig a wallabyt rendszerint átfestik, a prémdivat kívánal
maihoz képest.

Rengeteg mennyiségű prémkészleteket szolgáltatnak 
az üreginyulak s a hova-tovább változatosabb fajtákban 
tenyésztett házinyulak sorából az úgynevezett prémnyulak. 
Legtöbbet dolgoz fel ezekből Franciaország és Belgium 
szűcsipara, még pedig utóbbi mintegy 20 millió, előbbi 
mintegy 10 millió darabot. A francia prémnyulak értéke 
a belga nyulak prémjének mintegy háromszorosát kép-

A divatos prémáruk sorában éppen nem utolsó helyre 
jutott a Chinchilla, amelynek hazája Délamerika part
vidékének kopár, sivatag jellegű tájai sorából Bolívia, 
Peru és Chile államok.

Minőség szerint a chinchillának több fajtája kerül a 
prémárupiacra. Legértékesebb a finom, tömött szőrméjü 
valódi Chinchilla. Az úgynevezett „bastard“, vagyis korcs 
Chinchilla az előbbinél alkatában sokkalta kisebb, s így 
kevésbé drága. Alkatára a valódi chinchillával egyező a 
bolivianos-chinchilla, másként chinchillona, viszont szőr
méjének tömöttsége és finomsága meg nem közelíti a 
valódi chinchilláét.

A chinchillát is utánozzák, üregi és egyéb prémnyulak 
szőrméjéből. A valódi, délamerikai chinchillák, bármely 
tájék fajtáihoz is tartozzanak, kékes palaszürke színű, 
némileg sárgás árnyalatba játszó prémet szolgáltatnak.

A valódi chinchillaprém darabjáért 60—100 koronát 
fizetnek; a chinchillonákért és a korcsokért 20-40 ko
ronát; a prémnyulakból készülő chinchilla utánzatokért 
pedig alig néhány koronát.

Hölgymenyét, vagyis hermelinprémanyag tekintetében 
még ma is Szibériát kell első helyen említenünk. A hó
fehér értékesebb, mint a sárgás árnyalatú. 1—2 évtized
del ezelőtt a hermelinprém ára aránylag alacsony volt; 
mai árai darabonként 10—20 korona közt váltakoznak.

Az előzőkben elősorolt árak, a prémárupiac engros 
árai; kicsinyben való vásárlásoknál hasonlíthatlanul ma
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gasabb árakat kell fizetnünk. Azért a divat szeszélyeihez 
képest a prémáruk is idényenként óriási, néha 50% nyi 
áringadozásoknak vannak alávetve.

A nyers prémáruk központja még ma is Lipcse városa, 
amely évente átlag 500 millió korona értékű prémet hoz 
forgalomba. Kikészített prémáruk tekintetében Berlin, 
Bécs, London, Páris, Newyork stb. piaca felülmúlja a 
lipcseit.

A folyó téli idényszak prémdivatját a legértékesebb 
prémárufélék szolgáltatják. A férfi prémkabátok is a leg- 
becsebb áruból, sőt a divat szerint ezúttal kétféle prém
ből is készülnek ma; és pedig külön gallér- és külön 
bélésprémből. A divat a következő prémféleségeket alkal
mazza ma párosítva: sealskin és hermelin, Chinchilla 
és sealskin, astrakán és sealskin, skunks és perzsa, 
prém, úgynevezett persiáner; a hármas kombinációk 
sorából pedig az előbb említettekhez sorakozik a mar- 
mótaprém.

(Vége.)
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Kőváry János „Vadásznaptára11
az 1913-ik évre.

Immár kilencedik ízben jelenik meg a könyvpiacon a 
magyar vadászember zsebkönyve: a Vadásznaptár. 
Gazdag és magas színvonalon álló tartalma, • mellyel 
évről-évre megjelenik, igen kedveltté tették a magyar 
vadászközönség előtt. A jövő 1913. évi kötet, amely 
előttünk fekszik, méltán sorakozhatik az előző nyolc év
folyam köteteihez.

A szokásos naptári rész és néhány feljegyzésre szol
gáló tiszta papírlap után a vadászember kalendáriuma 
következik. Hónapról-hónapra vezeti a szerző olvasóját, 
különös gonddal oktatva őt nemcsak a vadászatra, ha
nem még inkább azon havi teendőkre, melyek a vad
állomány gondozását és nevelését célozzák. Művészi 
módon leírt képek keretében rajzolja a szerző a vadak 
életét, amely leírásokat mindenki, nemcsak a hivatásos 
vadász, minden bizonnyal nagy élvezettel fogja olvasni.

A következő fejezet a vad lövését, sebesülését, a 
sebzett vad üldözését és az elesett- élő vad meg
ölését tárgyalja.

A törvetés különféle módjainak van szentelve a 
következő néhány oldal, melyekben a róka, farkas, 
hiliz, borz, vadmacska, nyestfélék és a vidra fogásá
nak rövid, de szakszerű leírása van adva.

A vizsla nevelése és idomítása cimü fejezetben „eb 
a vadász kutya nélkül" közmondásból kiindulva, a 
vizsla fontos szerepét magyarázza a szerző az apróvad 
vadászatánál, majd rátér a vizsla nevelésére és idomí- 
tására. Hasonlóan írja le a következő fejezetben a véreb 
idomítását is.

Szőrmés vadaink üzekedési és ellési időszaka, 
továbbá hasznos és kártékony szárnyasaink fészkelési 
és keltési időszaka cimü táblázatok következnek ezután.

A következő fejezetben Herényi Gotthard Sándor „A 
modern sörét- és golyófegyverek“-x?>\ írván, kifejti 
erre vonatkozó nézeteit. Nem a magas találópercenttel, 
dé az egyenletesen terítő serétes csöveknek ad előnyt. 
Ismerteti a „choke boore" tökéletesítését, a „new boore" 
csőfurást és az Anticorro csőanyagot. Golyós fenyver- 
nek a 9’5 mm.-es Mannlichér-Schőnauert ajánlja.

„Az igazi vadász fegyvere és tölténye“ cimü cikk, 
a lőpor- és serétadag, a helyes fojtás, továbbá á vadász
fegyver megválasztásáról szól. Golyós fegyvernek a 11 
mm.-es Mausert és a Mannlicher Excelsiort ajánlja.

A vadászati tilalmi idők táblázata, a szokásos 
lőjegyzék és a hirdetések zárják be a naptárt, melynek 
megvételét és elolvasását minden vadászembernek a 
legmelegebben ajánlhatjuk. A zöld vászonkötésü, csinos 
kiállítású zsebnaptár ifj. Nagel Ottó kiadásában jelent 
meg, Budapesten. Ára 3 korona.

KÜLÖNFÉLÉK

* Kinevezések. Gróf Széchenyi Miklós 1. sz. püspök 
Balogh Kálmán püsp. urad, erdőmestert (Nagyvárad) erdő
tanácsossá, Somogyi Géza (Nagyvárad), Ferencsik Ödön 
(Beél), Györy Géza (Vaskoh) és Sterba Szabblcs (Misló- 
lázur) főerdészeket főerdőmérnökké, Somogyi Ferenc 
(Ökrös), Marossy Antal (Tenke), Heim Károly (Ágris), 
Hesz Ágoston (Biharlonka) és Békeffy Miklós (Bihar- 
kristyór) erdészeket erdőmérnökké, végül Kardos Kál
mán erdészjelöltet (Nagyvárad) segéderdőmérnökké ne
vezte ki. — Am kir. földmivelésügyi miniszter az 
állami erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszámba 
kinevezte m. kir. erdőmérnökjelöltté Radó Gábor okleve
les erdőmérnököt (Tótsóvárra), továbbá ideiglenes minő
ségű m. kir. erdőmérnökgyakornokokká a következő 
végzett erdészeti főiskolai hallgatókat, és pedig: Szokol 
Andrást (Gödöllőre), Mihalovics Sándort (Zalatnára), 
Witting Ottót (Szilágysomlyóra), Nagy Kálmánt (Csík
szeredára), Pauks Pált (Besztercebányára), Kerényi 
Zoltánt (Lippára), Schorscher Jánost és Teutsch Oszkárt 
(Besztercére), Zsurilla Pált (Susákra), Horváth Valtert 
(Medgyesre), Tóber Samut (Csikszerdára), Bíró Jenőt 
(Máramarosszigetre), Illyés Károlyt (Kolozsvárra), Szporni 
Károlyt (Susákra), Bencsik Mátyást (Lőcsére) és Csáky 
Dezsőt (Csikszeredárá), végül díjtalan m. kir, erdőmér
nökgyakornokokká a következő végzett erdészet) főiskolai 
hallgatókat, és pedig: Kiss Zoltánt (Liptóujvárra), Schauer 
Gyulát (Besztercére), Hofstädter Ottó Róbertét (Besz
tercére), Richter Györgyöt (Nagybányára), Kopric Andrást 
(Zágrábba), Nagy Zoltánt (Kolozsvárra), Kiözei Oszkárt 
(Ungvárra), Henter Jánost (Nagyszebenbe), Wingert 
Jánost (Versecre), Holtz Jánost (Vinkovcére), Bruder
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Gyulát (Eperjesre), Nagy Jenőt (Kolozsvárra), Bodor 
Sándort (Besztercére), Sándor Bélát (Ungvárra), Bauer 
Sándort (Csikszerdára), Rochlitz Bélát (Bustyaházára), 
Jeremies Gábort (Besztercére), Deák Gerőt (Beszterce
bányára), Szőke Győzőt (Lippára), Daday Gábort (Ung
várra), Kalmár Elemért (Orsovára), Ondrejkovics Tituszt 
(Liptóujvárra) és Bocsor Dezsőt (Tótsóvárra).

* Főúri vadászat Somogybán. Lapunk legutóbbi 
számában megírtuk már a herceg Festetich Tasziló vörsi 
és meleggáti vadászterületein megtartott idei vadászatokat. 
Most abban a helyzetben vagyunk, hogy a berzencei 
vadászatokról is beszámolhatunk. Festetich Tasziló her
ceg' a múlt héten tartotta meg berzencei vadászterületén 
az őszi nagyvadászatot. Ezúttal a házigazdán és család
ján kívül a berzencei kastélyban a következő vendégek 
voltak jelen: Vilcek gróf és neje, Comte de Ganay, 
Draskovich Julia grófnő, Esterházy Móric gróf, Sigray 
Antal gróf és neje, Inkey József báró és neje, Potocki 
Alfréd gróf, Festetich Vilmos gróf, Windisgraetz Károly 
herceg és neje és Festetich György gróf. Dacára annak, 
hogy a vadászatnak egyáltalán nem kedvezett jó idő, 
az eredmény mégis fényesnek mondható, mert az első 
napon a lankóci fácánosban megtartott vadászaton 3033 
darab, — a másik napon pedig Bartókerten megtartott 
vadászaton 2389 darab, s így a két napon összesen 5422 
darab vad esett.

Jelen számhoz G. Teschner & C-nie, Wilhelm Col- 
lath Söhne Frankfurt a. d. Oder fegyver- és tölténygyár 
katalógusa csatolva van. Ajánljuk a céget vadászközön
ségünk figyelmébe.

1825—1912. szám.

Pályázati hirdetmény.
Hont vármegye közigazg. erdészeti bizottsá

gának 2231/912. számú határozatában nyert 
megbízás folytán, az üresedésben lévő baka
bányai és az újonnan szervezett vámos-mikolai 
járási erdőőri állásra egyenkint 900 korona össz- 
illetménnyel ezennel újabb pályázat hirdettetik.

Pályázhatnak mindazok, akik 24-ik évüket 
betöltötték, de 35 évesnél nem idősebbek, fed- 
hetlen életűek, megfelelő szakképzettséggel bír
nak, teljesen egészségesek s miután a baka
bányai járási erdőőri állásnál a hivatalos nyelven 
kívül a tót nyelv ismerete is kívánatos, meg
felelő nyelvismerettel is rendelkeznek.

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy sza
bályszerűen kiállított és sajátkezüleg irt kérvé
nyeiket, melyekhez keresztlevél, erkölcsi bizo
nyítvány, erdőőri, szakvizsgái, hatósági orvosi és 

szolgálati bizonyítvány is csatolandó, ezen állami 
.erdőhivatalnál legkésőbb f. évi december hó 
31-ig nyújtsák be.

A kinevezendő járási erdőőrök az Országos 
munkás- és cselédsegélypénztárba fognak 3—3 
tagsági könyvecskével beirattatni.

Balassagyarmaton, 1912. november 29.
M. kir. állami erdőhivatal.

Nagyobb felvidéki uradalomnál a jövő 
év elején 1200 K évi fizetéssel, szabad 
lakással és fajárandósággal egybekötött 

erdőmérnök-gyakornoki állás 
töltendő be. Bizonyítvány-másolatokkal 
felszerelt folyamodványok e lap kiadó
hivatalához L. P. B. jelige alatt küldendők

I. 1322—1912. sz.

Pályázati hirdetmény.
A bánvölgyi és boldvavölgyi m. kir. járási 

erdőgondnokságok kerületében szervezett 2 új
III. osztályú járási erdőőri állomásra ezennel 
pályázat nyittatik.

Az egyik erdőőr lakhelye Edelény, a másiké 
Dédes; mind a két közság Borsod vármegyé
ben fekszik.

Az erdőőr illetményei következők: 700 K 
fizetés, 140 K lakbér, 10 K irodaátalány, 50 
K ruhaátalány és 200 K utazási átalány.

Pályázók felhivatnak, hogy szakvizsgálati, 
orvosi és szolgálati bizonyítványaikkal és szüle
tési anyakönyvi kivonattal felszerelt és saját
kezüleg irt kérvényeiket 1913. évi január hó 
15-ig a rimaszombati m. kir. állami erdőhivatal
hoz nyújtsák be.

Később beérkező kérvények figyelembe nem 
fognak vétetni.

A kérvényben megemlítendő, hogy pályázó a 
magyar nyelven kívül még milyen nyelveken 
beszél és hogy katonai kötelezettségének miként 
tett eleget.

Kelt Rimaszombatban, 1912. évi december 
hó 11-én.

M. kir. állami erdőhivatal.
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Faeladási hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi ‘ 

minister úrnak 1908. évi. 69776. számú magas 
rendeletében foglalt engedély alapján a felvácai 
(Hunyadvármegye, körösbányai járás) görög
keleti egyház tulajdonát képező 57’27 kát. hold 
kiterjédésü erdejében szálanként felvett és le
bélyegzett 6237 darab 16—72 cm. mellmagas
sági átmérővel biró tölgyfa, 1742 darab 16—75 
cm. mellmagassági átmérővel biró bükk és 
gyertyánfa 1913. évi január hó 20-án délután 
3 órakor az alvácai körjegyzőség hivatalos 
helyiségében szó- és írásbeli zárt ajánlati árve
résen el fog adatni.

Kikiáltási ár: 41593 korona.
Bánatpénz: 3200 korona. A részletes árverési 

és szerződési feltételek a felvácai gör. kel. egy- 
házgóndnokságnál, a brádi m. kir járási erdő
gondnokságnál és a dévai m. kir. állami erdő
hivatalnál betekinthetők.

Megjegyeztetik, hogy az eladásra kerülő fa
állomány 2514.505 köbméter épület-műfára és 
1482.956 köbméter tűzifára lett becsülve.. Az 
erdőterület iparvasuttól alig egy fél- km. távol
ságra fekszik s azon a termelt faanyagok a 
három és fél kilométernyire fekvő Alváca— 
A. Cs. E. V. vasúti állomásra leszállíthatok,

Felváca, 1912. évi december hó 5-én.
A görög keleti egyház gondnoka.

3102/1912. szám.

Termelt tölgy haszonfa 
eladás.

A visegrádi m. kir. erdőgondnokságnál termelt 
és a visegrádi dunaparti rakodóra kihozott 698.19 
m3 kéreggel középen mért, tölgy haszonfa 18 
eladási csoportra megosztva zárt Írásbeli aján
latok útján fog eladatni.

Az ajánlatok, melyek az egyes csoportokra 
külön-külön, vagy az összes famennyiségre is 
vonatkozhatnak, f. évi december hó 26-án 
délelőtt 12 óráig nyújtandók be Gödöllőn a 
m. kir. erdőhivatalnál és december hó 27-én

Nyomatott Székely és Illés

délelőtt 10 órakor a visegrádi erdőgondnokság 
irodájában fognak nyilvánosan felbontatni.

Az árverési föltételek, a faanyagok, kikiáltási 
árak és bánatpénz részletes kimutatása, ajánlat 
űrlap és boríték, a gödöllői erdőhivatalnál sze
rezhetők meg.

Gödöllő, 1912. évi december hó 1-én.
M. kir. erdőhivatal.

Faeladási hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Gácsligeten a község

házánál 1912. évi december hó 30-án dél
előtt 10 órakor a gácsligeti volt úrbéresek 41 
kát. holdnyi 'erdőrészének fatömege, mely a 
törzsenkénti kiszámlálással eszközölt hivatalos 
becslés szerint 3784 drb. kocsánytalan tölgy, 
171 drb. csertölgy és 645 drb. bükkfából, azaz 
összesen 4600 drb szálfából áll s 3314 m3 
tölgyműfára és 2299 m3 vegyes tűzifára becsül
tetett, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyil
vános árverésen el fog adatni.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Becsérték 60912 koronában állapíttatott meg, 

melyen alól a fa nem adatik el.
Bánatpénz 10 °/o.
Az árverési feltételek és becslési adatok a 

gácsligeti volt úrbéres elnökségnél Gácsligeten 
(Nógrádmegye, u. p. Gács) és a losonci m. kir. 
jár. erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Gácsliget, 1912. évi nov. hó 26-án.
Sztano Pál,

. . v. urb. elnök. .

| „JURA FEGYVEROLAJ“ |
I» Hírneves vadászok és katonai szaktekintélyek által jé 

elismert legjobb fegyvertisztító-szer, mely a rozsdá-
® sodást meggátolja és azt tökéletesen oldja. ji>
| „JURA FONCSOROZÓ“

A beólmosodott fegyvercsövek legtökéletesebb tisz- || 
® tító-szere. Kaphatók minden nagyobb fegyverkeres- í/ 
| kedésben és a JURA FEGYVEROLAJ-LABORATO- ® 
); R1UMBAN, ABONY, PESTMEGYE. Ára: 1 kis üveg

(100 gr.-os) 1 K, nagy üveg (300 gramm) 2 K 50 f. S 
jfjt & & & Foncsoroző ára 1 korona. .jt 
í/íí.u’«t»vs,

könyvnyomdájában Ungvári.
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